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اصااب ياب لخمست
هذه رسالة علمية مقدمة لنيل درجة العاملية )املاجستري(, يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة 

 شريعة "قسم الفقه".املنورة, يف كلية ال
ـــ رمحه هللا  الشافعي كتاب يف الفقه على مذهب اإلمامحتقيق جزء من  عبارة عن وهي 

دين أيب العباس أمحد بن جنم ال للقاضي : "اجلواهر البحرية يف شرح الوسيط"اعنواهنتعاىل ـــ و 
 من بداية النظر الثاين: يف كيفية القرعة هـ(, 707)املتوىف سنة  دمحم القمويل املصري الشافعي

 من كتاب العتق  إىل هناية كتاب أمهات األوالد دراسة وحتقيقا.
 :حتقيق هذا الكتاب على نسختنيوقد اعتمدت يف 

 , نسخة مكتبة متحف طوبقبوسراي, إسطنبول, تركيا.: وهي األصلاألوىل
 .نسخة املكتبة الوطنية, ابريس, فرنسا : للمقابلة,يةالثان

 وقد استدعت طريقة التحقيق تقسيم الرسالة إىل مقدمة, وقسمني, وفهارس فنية.
 بياهنما كالتايل:و  ,مبقدمة, مث القسمني الكتاب أوال: صدِّر

 : قسم الدراسة, ويشتمل على مبحثني رئيسيني, وحتت كٍل منهما مطالب.القسم األول
  : دراسة املؤلف.املبحث األول

 : التعريف ابلكتاب.الثاين املبحث
كتاب العتق,   جزء من: قسم التحقيق, ويشتمل على النص احملقق, وفيه: الثاين القسم
 , وكتاب أمهات األوالد., وكتاب الكتابةوكتاب التدبري

 مث ختمت الكتاب بوضع ثبت املصادر واملراجع, وعمل الفهارس الفنية الالزمة.
 ة املعتمد من قِّبل عمادة الدراسات العليا.دليل الرسائل العلميعلى واعتمدت يف كل ذلك 
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Research Abstract 
This is a scientific thesis submitted to the degree of 

universality (Master), at the Islamic University in Madinah, 
in the Faculty of Sharia "Department of jurisprudence". 

Which is a book in the jurisprudence on the doctrine of 
Shafi'i entitled: "Al-jawahir Al-bahriya Fee Sharh Al-waseet" 
written by: Al-qadi Najmuddin Abi Al-abbas Ahmed Bin 
Mohammed Al-qamuli Al-misri Al-shafi'i (died 727H), from 
the beginning of the second consideration: How to drow 
lots from the book of "Al-EATQ" to the end book of the 
Mothers of boys  (detailed study and research). 

I relied in my research in this book on two different 
copies of this book: 

First: is the original, the copy of the Library of 
Topkabusrai Museum, Istanbul, Turkey. 

Second: as a compare copy, copy of the Alwatania 
Library, paris, france. 

The method of research required dividing the thesis into 
an introduction, two sections, and technical indexes: 

First, I began the thesis with an introduction, and then 
the two sections are as follows: 

Section I: study section, and it includes two main topics, 
and under each topic are subtopics. 

The first topic: Author's study. 
The second topic: Summary about the book. 
Section II: Research section, and it includes the 

research text, and that includes: a part of the book of Al-
eatq, book of Al-tadbir, book of Al-kitaba, and book of 
umihat  Al-awlad. 

Then at the end I included the proven sources, 
references, and the necessary technical indexes. 

Following in all of that the "guide of scientific thesis" 
book which is provided and approved by the Deanship of 
Graduate Studies. 
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ااملقدم 
 إن احلمد هلل, حنمده, ونستعينه, ونستهديه, ونستغفره, ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا,

ومن سيئات أعمالنا, من يهده هللا فال مضل له, ومن يضلل فال هادي له, وأشهد أن ال إله 
 مي خي حي جي يه ٱُّٱإال هللا وحده ال شريك له, وأشهد أن دمحمًا عبده ورسوله 

 جم يل ىل مل خل ُّٱ (9)َّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي
 جي يه ىه جهمه ين ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حم
 خئ حئ جئ يي ىي ُّٱ (0)َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ميىي خي  حي
 حج مث هت ختمت حت جت هب مب  خب حب جب هئ مئ
 .(3)ٱَّ جس مخ جخ مح جح  مج
 أما بعد:  

فإن التفقه يف العلم الشرعي واالنشغال به تعلمًا وتعليمًا من أعظم القرب وأجل الطاعات, 
 مرتبة, فهو مفتاح اخلري وآية السعادة, ومعراج الكمال. وهو من أشرف العلوم, وأعالها

وقد جاءت نصوص الكتاب والسنة آمرًة بطلبه وحاثًة عليه, ومبينًة فضل من انشغل به, 
َّ هئمب مئ هي مي خي  حي جي ٰه مه ُّٱٱفمن ذلك قوله تعاىل :

(3)
وقوله ، 

ٱٱَّ جم هل مل خل حل مكجل لك  خك حك جك مق حق مف ٱُّٱٱتعاىل:
(5) 

:"من سلك طريقاً  , وقوله ملسو هيلع هللا ىلص(3):"من يرد هللا به خرياً يفقهه يف الدين" ومن السنة قوله ملسو هيلع هللا ىلص

                                 
 920 اآلية آل عمران: (9)
 9النساء: اآلية  (0)
 79 - 72األحزاب: اآلية  (3)
 99اجملادلة: اآلية  (3)
 1الزمر: اآلية  (5)
 (, ابب من يرد هللا به خرياً يفقهه يف الدين.79ح ) 9/31صحيح البخاري  (3)
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 ., والنصوص يف هذا الشأن معلومةٌ مشهورة(9)يلتمس فيه علماً سّهل هللا له به طريقاً إىل اجلنة"
وبتعلم العلم الشرعي والعمل به حيصل فالح اإلنسان, وهو الغاية من خلق اخللق, وعلم الفقه 

البن  أرقى العلوم منزلة, وأسناها منقبة, وأعظمها فائدة, ويدل على عظم فضله دعاء النيب ملسو هيلع هللا ىلص
 .(0)يف الدين" عباس رضي هللا عنهما "اللهم فقهه

وعلم الفقه من أجل العلوم الشرعية قدرا, وأعظمها نفعا, وأكثرها فائدة, إذ به يعرف املرء 
 األحكام الشرعية اليت هبا صالح عباداته ومعامالته وعري ذلك.

من الصحابة, والتابعني ومن  وقد اشتغل هبذا العلم العلماء قدميًا وحديثًا منذ عهد النيب ملسو هيلع هللا ىلص
بعدهم, وبذلوا فيه قصارى جهدهم تعلماً, وتعليماً, وإفتاًء, وقضاًء إىل أن جاء من بعدهم فدونوا 

ا العلم وألفوا فيه, فمنه املنت, والشرح, واملختصر, واملطول, واملنظوم, واملنثور وتكونت املذاهب ذه
اهتموا هبا تصنيفًا وأتليفاً, وقد توارثها املسلمون جياًل بعد جيل,  األربعة, وقويت وظهر هلا أتباع

وذلك مبا حل ابألمة اإلسالمية من حمن كحروب -لكن الكثري من تراث الفقه اإلسالمي مفقود 
أو خمطوط حباجة إىل حتقيق, وإخراج, ونشر لتزود هبا املكتبات؛ فيستفيد منها الباحثون  -وغريها

 علم.واحملققون وطالب ال
ومن آالء هللا عز وجل أن يسر يل العثور على خمطوط قّيم نفيس يف علم الفقه على مذهب 

 أمحد بن دمحملنجم الدين أيب العباس  كتاب اجلواهر البحرية )جواهر البحر(وهو  الشافعي اإلمام
اختصار لكتاب البحر احمليط شرح الوسيط للمؤلف نفسه, الذي أكثره  هـ, وهو707القمويل ت

 مفقود.
 ا الكتاب وأصله من قيمة علمية كبرية؛ استشرت أهل العلم والتخصص؛ فأشارواذوملا كان هل 

ضمن جمموعة من الطالب, ليكون  علي جبدارته للتحقيق, فشاركت يف خدمة هذا الكتاب وحتقيقه
 ة العاملية )املاجستري(, وذلك من:موضوع رساليت لنيل درج

دراسة  وكيفية التجزئة من كتاب العتق إىل هناية كتاب أمهات األوالد النظر الثاين: يف كيفية القرعةبداية 
 ( لوحة من النسخة الرتكية.37يف ), والذي يقع وحتقيقا

 , إنه ويل ذلك والقادر عليه.ل هللا عز وجل التوفيق والسدادوأسأ

                                 
 (, ابب فضل طلب العلم, 0333ح ) 313-3/315رواه الرتمذي  (9)

 قال الرتمذي هذا حديث حسن
 (, ابب وضع املاء عند اخلالء 933ح ) 9/53صحيح البخاري  (0)
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 تتجلى أسباب اختيار املوضوع, وأمهيته يف النقاط التالية:
الذي ينبغي أن يربز ملن له  كونه من الرتاث العلمي اإلسالمي يف الفقه الشافعي-9

 طالب علم.صلة هبذا الفن من مفت وقاض و 
, سهل الغزايل أنه اختصار شامل, وجامع للبحر احمليط يف شرح الوسيط لإلمام -0

 :نوياألس , قالالعبارة, حسن الصياغة, وال ختفى أمهية البحر والوسيط يف املذهب الشافعي
 يقصد البحر احمليط. (9)منه" مسائل أكثر املذهب يف كتاابً  أعلم "ال

الذي هو البحر احمليط مفقودة, وال يوجد منه إال أجزاء  كون أغلب أجزاء األصل  -3
 قليلة متفرقة.

؛ ليسهل القضاء واإلفتاء عناية مصنفه بذكر األدلة املختصرة السهلة من الكتاب والسنة -3
 الدليل إال األدلة عن جمردة أحكاماً  وجعلته: نصه الكتاب ما مقدمة املصنف رمحه هللا يف منه, قال
 واحلكم. الفتيا يف عليه واالعتماد منه, والنقل مراجعته, تسهيل بذلك وقصدت السهل,
 , والنقل عن بقية املذاهب.إيراد أقوال فقهاء املذهب الشافعي -5
 .جاللة قدر املؤلف وسعة علمه واطالعه يف املذهب الشافعي -3

 وهذه نبذة مما قال عنه العلماء:
 الشيخ املخزومي القرشي يسني بن مكي بن دمحم بن ابن شهبة: "أمحد قال القاضي

 وصنف, وأفىت, ودرس, برع, أن إىل اشتغل املصري, القمويل العباس أبو الدين جنم عالمةال
 احلكم نيابة ويل مث والغربية, والشرقية, واملنية, أسيوط, مث إمخيم, مث قوص, قضاء وويل

 وشرح مبصر, والفائزية ابلقاهرة, ابلفخرية ودرس القبلي, الوجه مع مصر وحسبة ابلقاهرة,
 منه. االستمداد كثري كان وإن فروعا, وأكثر املطلب, من تناوال أقرب مطوال, شرحاً  الوسيط

 شرح يف احمليط البحر ومساه منه, مسائل أكثر املذهب يف كتااب أعلم ال األسنوي: قال
 البحر, جواهر مساه: ,لرافعيالعزيز ل من الروضة كتلخيص خاصة, أحكامه خلص مث الوسيط,

 جملد, يف احلسىن األمساء وشرح مطوال, شرحا النحو يف احلاجب ابن مقدمة وشرح

                                 
 (0/931طبقات الشافعية ) (9)
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 الرازي. الدين فخر اإلمام تفسري وكمل
 املتورعني, والصلحاء املشهورين, الفقهاء من كان الكربى: الطبقات يف السبكي قال

 ويصنف, ويدرس, يفيت, يربح ومل هللا, إال إله ال قول عن يفرت ال كان لسانه أن حيكى
 من أفقه مبصر ليس عنه: لنا نقل فيما يقول الوكيل ابن الدين صدر الشيخ وكان ويكتب,
 القمويل.

 وال خطأ, حكم يف عوق ما أحكم, سنة أربعني يل قال األدفوي: جعفر الكمال وقال
 سنة رجب يف مات والتفسري, ابلنحو عارفا الفقه يف جاللته مع وكان مين, خلل فيه مكتوب

 الغريب ابلرب قرية وقموال ابلقرافة, ودفن سنة, مثانني عن وسبعمائة وعشرين السني بتقدمي سبع
 .(9)قوص من قريبة القوصية األعمال من

بنقلهم عنه وإحالتهم إليه, منهم: السيوطي يف اعتماد العلماء على هذا املصنف  -7
األشباه والنظائر, واخلطيب الشربيين يف اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع, وويل الدين أبو زرعة 

 العراقي يف طرح التثريب يف شرح التقريب, وابن حجر يف اإليعاب, وغريهم الكثري.

                                 
 (333-0/330طبقات الشافعية ) (9)
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 (9) احلزم ابن ايسني. امسه ونسبه: أمحد بن دمحم بن مكي أيب
 كنيته: أبو العباس.

 (0) جنم الدين. لقبه: القاضي
 (3) نسبته: القمويل )قرية يف مصر(.

 (3) هـ وهو من فقهاء الشافعية, ذو معرفة واسعة, وتصانيف كثرية.707وفاته:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
(, طبقات الشافعية للسبكي 9/333لصالح الدين الصفدي )ينظر أعيان العصر وأعوان النصر  (9)

(, الدرر 1/39(, الوايف ابلوفيات )3/923وك للمقريزي )(, السلوك ملعرفة دلوك املل1/32)
 .(9/351الكامنة البن حجر العسقالين )

 .السابقينظر  (0)
 .(,9/031(, طبقات املفسرين )0/055ينظر طبقات الشافعية البن قاضي شهبة ) (3)

قات (, طب0/055(, طبقات الشافعية البن قاضي شهبة )9/313ينظر بغية الوعاء للسيوطي ) (3)
 .(9/000(, األعالم للزركلي )3/953(, ذيل طبقات الفقهاء الشافعيني )9/031املفسرين )
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اجلواهر راجع ذات الصلة يتبني أن الكتاب: ىل نسخ املخطوط, وإىل املصادر واملابلرجوع إ
  القمويل, وبيان ذلك فيما يلي:البحرية )جواهر البحر( ملؤلفه أمحد بن دمحم

تصريح املؤلف يف مقدمة كتابه بنسبته إىل نفسه, حيث قال رمحه هللا ما نصه: "ومسيته  -9
 اجلواهر البحرية".

ي: "وشرح الوسيط يف الفقه يف جملدات كثرية وفيه نقول غزيرة ومباحث قال الصفد -0
 .(9)مفيدة, ومساه البحر احمليط, مث جرد نقوله يف جملدات ومساه جواهر البحر"

 .(0)قال ابن السبكي:" صاحب البحر احمليط, وكتاب جواهر البحر" -3
, مساه: جواهر فعيخلص أحكامه خاصة كتلخيص الروضة من الرا قال األسنوي:" مث -3

 .(3)البحر"
يف حنو من عشرين  وصنف يف الفقه البحر احمليط شرح به الوسيط للغزايلقال العبادي: " -5

 .(3)جملدة, مث اختصره يف مثانية جملدات خبطه ومساه: جواهر البحر احمليط يف شرح الوسيط
قال حاجي خليفة: "َشرََح القمويل الوسيط يف جملدات مساه: البحر احمليط, مث خلصه  -3

 .(5)وهو املخطوط بني أيدينا" ؛ومساه: جواهر البحر
قال الزركلي: "وعين ابلوسيط يف فقه الشافعية, فشرحه ومساه: البحر احمليط, مث جرد  -7

 .(3)ة"نقوله ومساه: جواهر البحر جملدات منه يف األزهري
يف حنو اربعني جملدة, مث خلص  قال عمر كحالة: "البحر احمليط يف شرح الوسيط للغزايل -1

 .(7)"أحكامه يف كتاب مساه: جواهر البحر يف فروع الفقه الشافعي

                                 
 (1/39الوايف ابلوفيات ) (9)
 (39-1/32طبقات الشافعية الكربى ) (0)
 (0/931طبقات الشافعية ) (3)
 (953-3/953ذيل طبقات الفقهاء الشافعيني ) (3)
 (0/0221كشف الظنون )  (5)
 (9/000األعالم ) (3)
 011-9/011معجم املؤلفني ) (7)
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هذا املخطوط عدد من طلبة برانمج ماجستري الفقه يف قد سبقين إىل التسجيل يف 
 اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة, وهم:

 مصطفى معاذ دمحم, من بداية الكتاب إىل هناية الفصل األول يف آداب قضاء احلاجة. .9

, من بداية الفصل الثاين فيما جيب االستنجاء منه إىل هناية ابب املسح مهااتما ويلسن .0
 على اخلفني.

 زبري سلطان, من بداية كتاب احليض إىل هناية الباب الرابع يف كيفية الصالة. .3

دمحم أزهري أرغا, من بداية الباب اخلامس يف شرائط الصالة إىل هناية الفصل الثاين فيمن  .3
 أوىل ابإلمامة.

علي أمحد صاحل لصوع, من بداية كتاب صالة املسافرين إىل هناية القول يف الغسل من   .5
 نائز.كتاب اجل

, من بداية النظر الثاين يف الغاسل من كتاب اجلنائز إىل هناية القسم مظهر منظور حافظ .3
 .األول: األداء يف الوقت من كتاب الزكاة

إىل هناية   من كتاب الزكاة دمحم بشري عبدالرحيم, من بداية القسم الثاين يف تعجيل الزكاة .7
 زكاة الفطر.

عبدهللا الثرايء, من بداية كتاب الصيام إىل هناية فصل: يف موجب القران والتمتع من كتاب  .1
 احلج.

, من بداية الباب الثاين يف صفة احلج  إىل هناية األمر الثالث من سانفوا عبد السالم .1
 من كتاب احلج. فعال املوجبة للضماناأل

عبداإلله السبيعي, من بداية الطرف الثالث يف األكل من كتاب احلج إىل هناية  .92
 . الطرف الثالث يف احلالة اليت تعترب فيها املماثلة من كتاب البيع

إىل  , من بداية الطرف الرابع يف احتاد اجلنس واختالفه من كتاب البيعيلحادنت مج .99
 .هناية املانع الثالث من موانع الرد تلف املعقود عليه من كتاب البيع

وانع الرد ابلعيب خروج املبيع أمحد على حسن جحاف, من بداية املانع الرابع من م .90
إىل هناية فصل فيما يطرأ على الثمار املبيعة قبل  عن ملك املشرتى إىل غريه من كتاب البيع
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 .القطاف واالختالط بغريها من كتاب البيع

إىل هناية الباب  ة  القسم اخلامس من كتاب البيعمنصور معجب التميمي, من بداي .93
 .الثاين يف القبض من كتاب الرهن

, من بداية الباب الثالث يف حكم املرهون بعد القبض يف حق دمحم عليم الدين يوسف .93
 إىل هناية الباب األول يف الصلح من كتاب الصلح. ناملرهتن والراهن من كتاب الره

أبو احلسن دمحم أكرم, من بداية الباب الثاين يف التزاحم من كتاب الصلح إىل هناية   .95
 .كتاب الوكالة

اب اإلقرار إىل هناية احلكم األول من أحكام عبد املنان عبداحلليم هاين, من بداية كت .93
 العارية من كتاب العارية.

جاسر أمحد صابر, من بداية احلكم الثاين من أحكام العارية, تسلط املستعري على  .97
 االنتفاع ابملستعار من كتاب العارية إىل هناية كتاب الغصب.

األول يف أركان  من بداية كتاب الشفعة إىل هناية البابمتقني سيف الدين مينج,  .91
 .من كتاب اإلجارة اإلجارة

إىل  الصحيحة من كتاب اإلجارة محزة قاسم, من بداية  الباب الثاين يف حكم اإلجارة .91
 هناية كتاب الوقف. 

إىل هناية الباب الرابع يف موانع املرياث من   , من بداية كتاب اهلبةدمحم حماضر يونس .02
 .كتاب الفرائض

ذوى الفروض وتوريث ذوي األرحام أنس عيسى من بداية الباب اخلامس يف الرد على  .09
ابحلج من كتاب  إىل هناية الفصل الثاين من أحكام املعنوية يف الوصية من كتاب الفرائض

 الوصااي.

من كتاب  وية للوصيةعطاء هللا احلجوري, من بداية الفصل الثالث من األحكام املعن .00
 الوصااي إىل هناية الباب الثاين يف قسمة الغنائم من كتاب قسم الفيء والغنيمة.

, من بداية ابب قسم الصدقات الواجبة من كتاب قسم الفيء دمحم أمحد سيد أمحد .03
 . كتاب النكاح  والغنيمة إىل هناية الفصل الرابع يف توىل طرف العقد من

إىل  محزة بوجالب, من بداية  الفصل اخلامس يف توكيل الويل وإذنه من كتاب النكاح .03
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 هناية الباب الثاين يف أحكام الصداقة.   

نكاح التفويض إىل هناية الفصل  عبدالرمحن سعيد القرين, من بداية الباب الثالث يف .05
 .إىل املعامالت من كتاب اخللع الثاين يف نسبة اخللع

إىل هناية  لعمن كتاب اخل ايكي قاسيموف, من بداية الباب الثاين يف أركان اخللع .03
 .الفصل الثاين يف األفعال من كتاب الطالق

إىل  إىل الزوجة  من كتاب الطالق , من بداية الفصل الثالث يف تفويض الطالق   .07
 .هناية الفصل السادس يف التعليق مبشيئة غري هللا من كتاب الطالق

إىل هناية  الطالق دمحم عرفان, من بداية الفصل السادس يف مسائل متفرقة يف تعليق .01
 الباب األول يف أركان الظهار ومعىن ألفاظه.

, من بداية الباب الثاين يف حكم الظهار من كتاب الظهار إىل هناية الفصل الثاين    .01
 يف املفقود زوجها من كتاب العدد.

عبد الصمد عبد العزيز, من بداية الفصل الثالث يف اإلحداد من كتاب العدد إىل  .32
 نوع الثاين يف قصاص الطرف من كتاب اجلناايت.هناية ال

دمحم إبراهيم اجلماعي, من بداية فصل اجلناايت فيما دون النفس من كتاب اجلناايت  .39
 إىل هناية فصل: مجيع ما تقدم من أطراف احلر الذكر من كتاب اجلناايت.

هلا  فارس علي دمحم عطيفة, من بداية القسم األول من كتاب الدايت يف بيان املوجب .30
 من األسباب واملباشرات إىل هناية فصل الغرم من كتاب اجلناايت املوجبة للعقوابت.

, من بداية اجلناية الثانية: الردة من كتاب اجلناايت املوجبة للعقوابت إىل هناية     .33
 من كتاب العقوابت. النظر الثاين يف حمل الغرم الواجب خبطأ اإلمام

دمحم عبد احلافظ عطية, من بداية الباب الثاين يف دفع الصائل إىل هناية كتاب الصيد  .33
 والذابئح.

 جريا حسن, من بداية كتاب الضحااي إىل هناية كتاب النذور.  .35

 . دمحم دويالن, من بداية كتاب القضاء إىل هنايته.33
 . دمحم أمحد كاويسي, من بداية كتاب الشهادات إىل هنايته.37
, من بداية كتاب الدعوى والبينات إىل هناية فصل: يف مسائل من الدور وكيفية     .31
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 األخراج من الثلث من كتاب العتق.
 تحقيقه.أييت القسم الذي قمت بمث 
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 تشتمل اخلطة على مقدمة, وقسمني, وفهارس علمية.
 تشتمل على: املقدمةو

 االفتتاحية -
 املخطوط وأمهيته العلمية أسباب اختيار -

 ترمجة املؤلف -
 توثيق نسبة املخطوط إىل املؤلف -
 الدراسات السابقة -
 خطة البحث -
 منهج التحقيق -

 وفيه مبحثان:القسم االول: قسم الدراسة، 
 : دراسة املؤلف, وفيه مثانية مطالب:املبحث األول

 امسه, ونسبه, ونسبته, وكنيته. املطلب األول:       
 : مولده.اينالث املطلب  
 نشأته العلمية. املطلب الثالث:  
 شيوخه, وتالميذه. املطلب الرابع:  
 مكانته العلمية, وثناء العلماء عليه. املطلب اخلامس:  
 عقيدته, ومذهبه الفقهي. املطلب السادس:  
 مؤلفاته. املطلب السابع:  
 وفاته. املطلب الثامن:  

 اهر البحرية(, وفيه ستة مطالب:: التعريف ابلكتاب)اجلو املبحث الثاين
 حتقيق اسم الكتاب, وتوثيق نسبته إىل املؤلف. املطلب األول:  
 أمهية الكتاب, ومكانته العلمية. املطلب الثاين:  
 منهج املؤلف يف النص احملقق. املطلب الثالث:  
 اصطالحات املؤلف يف النص احملقق. املطلب الرابع:  
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 ؤلف يف النص احملقق.مصادر امل املطلب اخلامس:  
 وصف النسخ اخلطية ومناذج منها. املطلب السادس:  

 القسم الثاين: النص احملّقق. 
من بداية النظر الثاين: يف كيفية قمت وهلل احلمد واملنة بتحقيق جزء من هذا الكتاب, وهو 

 , وكان يف نسختني:إىل هناية كتاب أمهات األوالد وكيفية التجزئة من كتاب العتق  القرعة
: نسخة مكتبة متحف طوبقبوسراي إبسطنبول, تركيا, والذي يقع وهي األصل األوىل

 (.90ب( من اجمللد األخري )955ب( إىل اللوحة )11( لوحة ابتداءاً من اللوحة )37يف )
( لوحة, 32خة املكتبة الوطنية, ابريس, فرنسا, والذي يقع يف ): نسللمقابلة الثانية

 ب( من اجمللد السادس.337أ( إىل اللوحة )321ابتداءا من اللوحة )
 وتشتمل على الفهارس الفنية اآلتية: الفهارس العلمية،    

 فهرس اآلايت القرآنية. -9

 فهرس األعالم املرتجم هلم يف النص احملقق. -0

 ة املفسَّرة.فهرس األلفاظ الغريب -3

 فهرس الكتب الواردة يف الكتاب. -3

 فهرس املصادر واملراجع. -5

 فهرس املوضوعات. -3
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 منهج التحقيق
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 منهج التحقيق الذي سرت عليه يف خدمة النص حبمد هللا تعاىل وتوفيقه كما يلي:  
لتزام بعالمات الرتقيم, نسخت النص املراد حتقيقه حسب القواعد اإلمالئية احلديثة مع اال -9

 وضبط ما حيتاج إىل ضبط.
وهي نسخة: مكتبة متحف طوبقبوسراي إبسطنبول, تركيا,  اخرتت النسخة األصل -0

 ورمزت هلا بـ)ط(, مع مقابلتها بنسخة املكتبة الوطنية, ابريس, فرنسا, ورمزت هلا بـ)و(.
ونسخة املكتبة الوطنية, وأثبت الفروق بينهما فيما عدا اآلايت  ة األصلقابلت بني النسخ -3

القرآنية, وصيغ التمجيد, والثناء على هللا, وصيغ الصالة والسالم على النيب صلى هللا عليه 
 رياً إىل الفروق يف احلاشية على النحو اآليت:, وصيغ الرتضي والرتحم, مشوسلم
قمت ابلتصحيح من النسخة األخرى, وأثبته يف املنت,  إذا جزمت خبطأ ما يف األصل -أ     

 يف احلاشية. ووضعته بني معقوفتني هكذا ]  [, مع اإلشارة إىل خطأ ما يف األصل
سقط, أو طمس, أو بياض, أكملته من النسخة األخرى, فإن  إذا كان يف األصل -ب

مل أجده فمن مظانه من كتب الشافعية, ووضعته بني معقوفتني هكذا ]  [, وأشرت إىل 
 تتالية بني قوسني هكذا )...(.ذلك يف احلاشية, فإن مل أهتد إليه جعلت مكانه نقطاً م

/ب(, للداللة على هناية كل وجه من 99/أ( أو )99هكذا:/ ) مائال اوضعت خط -3
 , مع اإلشارة إىل رقم اللوحة يف اهلامش. لوحات األصل

 سم العثماين.عزو اآلايت القرآنية ببيان اسم السورة, ورقم اآلية مع كتابتها ابلر  -5
وثقت املسائل الفقهية, والنقول اليت يذكرها املؤلف عن الفقهاء من مصادرها,  -3

 واإلمجاعات,  مع بيان القول املعتمد يف املذهب.
 شرحت مشكل األلفاظ, واملصطلحات العلمية. -7
 ترمجت إبجياز لألعالم الوارد ذكرهم يف النص احملّقق. -1
 زمة كما هو موضح يف خطة البحث.وضعت الفهارس الفنية الال -1
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العليَّ سبحانه هلل ال يفوتين يف ختام هذه املقدمة أن أتوجه ابلشكر والتقدير والثاء    
فهو وحده الذي العظيمة وآالئه اجلسيمة اليت ال حتحْصى وال تـحَعدُّ,  القدير الوهَّاب على نَِّعمِّهِّ 

 طريق طلب العلم يبسلك فأَبن وفَّقين  فأشكره على امتنانه َعليَّ وأنعم, أعان ووفق وهدى 
ابملدينة خ اجلامعة اإلِّسالميَّة يوَأن َأهنل العلم الشَّرعيَّ اأَلصيل على يد علماءِّ ومشا الشَّرعي,

ة, يحىت أكملت املرحلة اجلامع وأعانين وسهَّل يلويف مسجد خامت األنبياء واملرسلني, , املنورة
فللهم لك احلمد كما ينبغي   واصلت الدراسة يف مرحلة املاجستري حىت أهنيتها مبنِّّه وتوفيقهمث

جلالل وجهك وعظيم سلطانك, محدا كثريا مباركا فيه, ملء السموات وملء األرض وملء ما 
 شئت من شيء بعد.

سبب وجل ــ ــ بعد هللا عز والديَّ الكرميني الذين كاان ر والتقدير إىل شكأثين ابلمث    
والفضل فيما وصلت إليه, فقد صربا على طول الفراق بيننا داخل  ,وجودي يف هذه البسيطة

 البالد وخارجها, فاللهم ارمحهما كما ربياين صغريا.
كما أشكر زوجيت العزيزة على سهرها وإعانتها وتكبدها معي املشاق طوال هذه الفرتة 

 الدراسية, جزاها هللا كل خري.
تقدير والعرفان إىل فضيلة الوالد الدكتور عبد العزيز بن صاحل الطواين, عميد  والشكر وال

كلية الدعوة سابقا ــ حفظه هللا تعاىل ــ الذي أرشدين ووجهين ابلتقدمي والدراسة يف هذه 
اجلامعة حىت رشحت فيها, وما زال يتابع خطوايت بتوجيهاته حىت اآلن, فاللهم احفظه وألبسه 

 افية, واجعل ذلك يف ميزان حسناته.لباس الصحة والع
كما أتوجه ابلشكر والتقدير إىل مجيع القائمني أبمر هذه اجلامعة اإلسالمية املباركة من   

والة األمر واألساتذة واإلدريني على ما قدمت وتحقدم ألبناء املسلمني, فقد أصبحت مأرزا 
رض ومغارهبا, حفظها هللا للعلم يف مأرز اإلميان, وعم خريها وبركتها وفضلها مشارق األ

 ومحاها وأدامها هللا ذخرا لإلسالم واملسلمني.
وأخص ابلشكر واالمتنان كل القائمني على كلية الشريعة ممثلة بقسم الفقه الذين يسروا 

 امعية, فجزاهم هللا خري اجلزاء.يل الدراسة بعد املرحلة اجل
 على يفالفاضل ومشر ستاذي وألشيخي والعرفان ابجلميل ابلشكر اجلزيل  وجهكما أَت
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(, على عنايته اللَّصيقة ورعاه هللا حفظه)أمحد بن عبد هللا العمري  الرِّسالة فضيلة الشيخ أ.د.
على تقصريي  صربهو  ,وتوجيهيبعيت ونحصحي وإِّرشادي تامل كبريوالدَّائمة وَبْذله الوقت ال

ملا جليال, فجزاه هللا عينِّّ خريا فكان أاب رحيما وشيخا كرميا وعاوتفريطي حىتَّ َأهنيت العمل, 
 .وأجزل له املثوبة وأن يبارك له يف عمره وعلمه وعمله, إنه ويل ذلك والقادر عليه

سياذ الدكتور انيف بن انفع العمري )حفظه هللا ورعاه( وأتقدم ابلشكر اجلزيل لفضيلة األ
 , فجزاه هللا خريا.  على جهوده ووقوفه وتوجيهه حىت مت احلصول واملوافقة على هذا املخطوط

كما أَتقدَّم لكلٍّ من عميد كحليَّة الشَّريعة ووكيل الكلية ورئيس قسم الفقه ابلشُّْكر    
ىل إدارة إ, والشكر موصول عربهم الكبرية اليت يقدموهنا هتمام واملساعدةاالو  العناية اجلزيل على

يَّة السعوديَّة على تكرُّمهم خبدمة اإلِّسالم اجلامعة والقائمني عليها, وعربهم أَشكر قيادة اململكة العرب
"اجلامعةح اإلِّسالميَّةح ابملدينة  واملسلمني بكحلِّّ الوسائل املتاحة, ومنها إِّنشاء هذا الصَّرْح الشَّامخ

 دمة األحمَّة اإلِّسالميَّة مَجْعاء, َحفَِّظ هللاح هذه اجلامعة, وأَدام عزَّها ونْفعها.خل املنوَّرة",
, وزمالئي, وكل من أعانين    َأن َأْشكر كلَّ مشايخي وأساتذيت ابلكليَّة واجلامعةوال يفوتين   

 .بنصح أو توجيه, أو إعارة, أو أي نوع من العون
 وأخريا, يبقى يف رقبيت الكثري من آايت الشكر والتقدير والعرفان لصاحيب الفضيلة:   

اذ الدكتور عبد هللا بن جابر بن واألست, شيخي وأستاذي, الوالد الدكتور علي دمحم القدال
 مسلم اجلهين )حفظهما هللا ورعامها(

على تفضُّلهما بقبول مناقشة هذه الرسالة على الرغم من كثرة مشاغلهما وارتباطاهتما العلمية 
والعملية, فأشكرمها على مطالعتهما فيها, فإرشادحمها وتصويبحهما أجدرح ابلتقدير والعناية لديَّ 

 هذه الرسالة.  لتحسني وجتميل
تَعهما بتمام الصحة والعافية يف  أسأل هللا أن يوفقهما خلدمة دينه, وأن جيعلهما مبارَكني, وأن ميح

 دينهما ودنيامها
واحلمد هلل أوال وآخرا وظاهرا وابطنا على توفيقه وامتنانه وجزيل كرمه وإحسان, سائال 

زلل والتقصري, وأن جيعل هذه سبحانه أن يغفر ما أسأت فيه و أن يتجاوز عن اخلطأ وال
 الرسالة خالصة لوجهه الكرمي وانفعة إىل يوم القيامة.

 .على عبده ورسوله نبينا دمحم وعلى آله وصحبه أمجعني وصلى هللا وسلم



 جواهر البحرية في شرح الوسيط للقمولي الشافعي

  - 03 - 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                           

ا
 

  

 األول: قسم الدراسة.القسم 
 وفيه مبحثان     

 



 جواهر البحرية في شرح الوسيط للقمولي الشافعي

  - 05 - 
 

  

 : دراسة املؤلف, وفيه مثانية مطالب:املبحث األول
 امسه, ونسبه, ونسبته, وكنيته. املطلب األول:       

 : مولده.الثاين املطلب  
 نشأته العلمية. املطلب الثالث:  
 شيوخه, وتالميذه. املطلب الرابع:  
 مكانته العلمية, وثناء العلماء عليه. املطلب اخلامس:  
 عقيدته, ومذهبه الفقهي. املطلب السادس:  
 مؤلفاته. املطلب السابع:  
 وفاته. املطلب الثامن:  
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 املطلب األول: امسه ونسبه، ونسبته وكنيته.
جنم  القاضي هو أمحد بن دمحم بن أيب احلزم مكي املخزومي ابن ايسني القمويل الشافعي

 (9)الدين.

قرية ابلرب الغريب من األعمال  سبة إىلنبفتح القاف وضم امليم وإسكان الواو وقمويل: 
 (0).؛ صعيد مصرالقوصية قريبة من قوص

                                 
(, طبقات الشافعية للسبكي 9/333لصالح الدين الصفدي )ينظر أعيان العصر وأعوان النصر  (9)

(, الدرر 1/39(, الوايف ابلوفيات )3/923(, السلوك ملعرفة دلوك امللوك للمقريزي )1/32)
 .(9/351الكامنة البن حجر العسقالين )

 .(,9/031(, طبقات املفسرين )0/055فعية البن قاضي شهبة )ينظر طبقات الشا (0)
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 .: مولدهاملطلب الثاين
, وقيل: سنة ثالث ومخسني وستمائةبقمولة صعيد مصر  ولد القمويل ــ رمحه هللا تعاىل ــ

 (9).سنة أربع ومخسني وستمائة هجرية, املوافق سنة سبع وأربعني ومائتني وألف ميالدي

                                 
(, طبقات الشافعية البن قاضي 9/313(, بغية الوعاء للسيوطي )9/000ينظر األعالم للزركلي ) (9)

 .(9/031(, طبقات املفسرين )0/055شهبة )
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 املطلب الثالث: نشأته العلمية.
يف ابتدائه على الشيخ جمد  تعلم بقوصنشأ القمويل ــ رمحه هللا ــ بقمولة وترعرع فيها, و 

, وتفقه هبا على أعيان الفقهاء  مث ابلقاهرة الدين علي بن وهف القشريي ابن دقيق العيد,
وقرأ  ,دين بن مجاعة وغريهمسع من قاضي القضاة بدر الكالشيخ ظهري الدين النرسي وأقرانه, و 

 (9)وغريها. الفقه بقوص وابلقاهرة, وقرأ األصول والنحو
وقد نشأ يف أسرة كرمية, عحرفت ابلعلم والدين؛ فأبوه وعمه من فقهاء الشافعية, مما 
ساعده على التحصيل العلمي منذ نعومة أظفاره إىل أن صار عاملا فقيها يشار إليه ابلبنان كما 

 (0)ل على ذلك.ومؤلفاته وما نحقل عنه من علم يده ذلك, ذكر بعض تالميذ
ودرس وأفىت وصنف وويل قضاء قوص يف العلوم ونبل قدره واشتهر فضله, اشتغل إىل أن برع و 

مث إمخيم مث أسيوط واملنية والشرقية والغربية مث ويل نيابة احلكم ابلقاهرة وحسبة مصر مع الوجه 
وغريها, وما زال على ذلك إىل أن توفاه هللا, فرمحه والفائزية س ابلفخرية ابلقاهرة القبلي ودرَّ 

  (3)هللا رمحة واسعة.

                                 
 (, األعالم9/333(, أعيان العصر )0/053ينظر طبقات الشافعية البن قاضي شهبة ) (9)

 .(9/000للزركلي)

(, 9/351(, الدرر الكامنة البن حجر العسقالين )313ـــ9/313ينظر بغية الوعاء للسيوطي ) (0)
(, طبقات الشافعية البن قاضي 1/32(, طبقات الشافعية للسبكي )3/73شذرات الذهب)

 .(9/000(, األعالم للزركلي )9/333(, أعيان العصر )0/053شهبة )

(, األعالم للزركلي 9/333(, أعيان العصر )0/053فعية البن قاضي شهبة )ينظر طبقات الشا (3)
(9/000). 
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 املطلب الرابع: شيوخه وتالميذه.
 .شيوخه: أوال

اته أخذ القمويل ــ رمحه هللا ــ العلم على عدد من الشيوخ الذين كان هلم األثر البالغ يف حي
 وم والفنون, ومن أشهرهم:ر يف خمتلف العلالعلمية, وتتلمذ على شيوخ كحث

/ أمحد بن دمحم بن علي بن مرتع بن حازم, أبو العباس األنصاري املصري, املعروف اببن 9
 (9)هـ(.792الرفعة )ت: 

/ بدر الدين دمحم بن إبراهيم بن سعد هللا بن مجاعة بن علي بن حازم الكناين احلموي البياين 0
 (0)هـ(.733ت:) الشافعي

/ دمحم بن علي بن وهب بن مطيع بن أيب الطاعة القشريي, املنفلوطي مث القوصي املصري 3
 (3)هـ(.720املالكي, املعروف اببن دقيق العيد, أبو الفتح تقي الدين )ت:  الشافعي

 .تالميذه: اثنيا

ا لشهرته يف عصره وتدريسه يف عدة مدارس, ولكن من العلماء نظر  خترج على يد القمويل خلق
 مل تذكر له كتب الرتاجم إال القليل من تالميذه, ومن أشهرهم:

, كمال الدين أبو الفضل / جعفر بن ثعلب بن علي بن املطهر بن نوفل األدفوي الشافعي9
 (3)هـ(.731)ت: 

                                 
(, طبقات 1/03(, طبقات الشافعية للسبكي )9/333ينظر الدرر الكامنة البن حجر العسقالين ) (9)

 .(0/935(, معجم املؤلفني لعمر رضا كحالة )0/099الشافعية البن قاضي شهبة )

(, الدرر الكامنة البن حجر العسقالين 9/33لكمال الدين جعفر األدفوي )ينظر الطالع السعيد  (0)
 .(0/012(, طبقات الشافعية البن قاضي شهبة )1/32(, طبقات الشافعية للسبكي )9/331)

(, البدر الطالع حملمد 3/013(, األعالم للزركلي )303ينظر الطالع السعيد لكمال الدين جعفر األدفوي ) (3)
(, طبقات الشافعية للسبكي 0/13(, الدرر الكامنة البن حجر العسقالين )0/009ين )بن علي الشوكا

 .(99/72(, معجم املؤلفني لعمر رضا كحالة )0/001(, طبقات الشافعية البن قاضي شهبة )1/32)

(, الدرر الكامنة البن حجر العسقالين 9/33ينظر الطالع السعيد لكمال الدين جعفر األدفوي ) (3)
(, 3/02(, طبقات الشافعية البن قاضي شهبة )1/32, طبقات الشافعية للسبكي )(9/910)

 .(3/933معجم املؤلفني لعمر رضا كحالة )
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لي بن عمر بن علي بن إبراهيم القرشي األموي اإلسنوي / عبد الرحيم بن احلسن بن ع0 
 (9)هـ(.770, مجال الدين أبو دمحم )ت:املصري الشافعي

العثماين,  / دمحم بن عمر بن مكي بن عبد الصمد بن عطية بن أمحد املصري الشافعي3
 (0)هـ(.793, صدر الدين, أبو عبد هللا )ت: رحل واببن الوكيلاملعروف اببن امل

                                 
(, الدرر الكامنة البن حجر العسقالين 9/333ينظر البدر الطالع حملمد بن علي الشوكاين ) (9)

(, طبقات 0/10وطي )(, بغية الوعاء للسي0/995(, املنهل الصايف ليوسف بن تغري )9/327)
 .(0/11الشافعية البن قاضي شهبة )

(, 95/33(, املختصر احملتاج للذهيب )9/33ينظر املطالع السعيد لكمال الدين جعفر األدفوي ) (0)
(, طبقات 1/32(, طبقات الشافعية للسبكي )0/53الدرر الكامنة البن حجر العسقالين )

 .(0/033الشافعية البن قاضي شهبة )
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 املطلب اخلامس: مكانته العلمية، وثناء العلماء عليه.
على  ذالية بني سائر أقرانه, فقد تتلمجنم الدين القمويل مكانة رفيعة, ومرتبة ع لقد تبوأ اإلمام

ية املعدودين, ويضرب به املثل, ويتضح ذلك من ععلماء كبار حىت صار من علماء الشاف
مؤلفاته ونقل من بعده عنه, واملناصب العلمية اليت توالها, فال غرابة أن تنطق ألسنة العلماء 
ابلثناء عليه, والشهادة له ابلعلم واإلمامة, ووصفه أبحسن الصفات, وفيما يلي بعض من 

 م:أقواهل
: كان من الفقهاء املشهورين والصلحاء املتورعني, حيكى أن لسانه كان ال يفرت قال السبكي

 (9)عن قول: ال إله إال هللا, وكان يدرس ويفيت ويصنف.

 (0)يقول فيما نقل عنه: ليس مبصر أفقه من القمويل. بن الوكيل وكان الشيخ صدر الدين
: كان من الفقهاء األفاضل والعلماء املتعبدين والصلحاء املتورعني, اشتغل دفويقال األو 

 (3).بقوص والقاهرة, وقرأ األصول والنحو ومسع من البدر بن مجاعة
 (3).كان مع جاللته يف الفقه عارفا ابلنحو والتفسري  أيضا: األدفويوقال 

والقضاة املتعففني, وافر العقل, كان من الفقهاء األفاضل والعلماء املتعبدين : وقال أيضا
 (5).حسن التصرف, حمفوظا

كان إماما يف الفقه عارفا ابألصول والعربية صاحلا سليم الصدر كثري الذكر   :سنويقال اإل
 (3).والتالوة متواضعا متوددا كرميا كبري املروءة

ل, حسن من الفقهاء الفضالء والقضاة النبالء, وافر العقل, جيد النق: كان قال الصفدي

                                 
(, 0/055(, طبقات الشافعية البن قاضي شهبة )1/32ر طبقات الشافعية الكربى للسبكي )ينظ (9)

 .(9/11طبقات املفسرين للداوودي )

 .ينظر املصادر السابقة (0)

 .(9/313ينظر بغية الوعاة للسيوطي ) (3)

(, الدرر الكامنة البن حجر 0/055ينظر طبقات الشافعية البن قاضي شهبة) (3)
 .(9/11(, طبقات املفسرين للداوودي )9/351العسقالين)

 .(0/935ينظر املنهل الصايف ليوسف الظاهري ) (5)

 .(3/73(, شذرات الذهب البن العماد )0/931ينظر طبقات الشافعية لإلسنوي ) (3)
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 (9), وكان ثقة صدوقا.التصرف, دائم البشر والتعرف, له دين وتعبد, واجنماع عن الباطل وتفرد
كان من الفقهاء املشهورين والصلحاء املتورعني كان عارفا ابلفقه والنحو : وقال األدنه وي

 (0).وله شرح على مقدمة ابن احلاجب وكان عارفا ابلتفسري

                                 
 .(9/333ينظر أعيان العصر وأعوان النصر للصفدي ) (9)

 .(1/39الشافعية الكربى للسبكي )(, طبقات 9/031ينظر طبقات املفسرين لألدنه وي ) (0)
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 هبه الفقهية.املطلب السادس: عقيدته ومذ
 : عقيدته.أوال
ليس لدي دليل صريح قطعي أستطيع من خالله أن أتبني عقيدة الشيخ جنم الدين القمويل,    

أو معرفة طريقته, ومل أجد على ما يدل عليه؛ فقد غفل من ترجم له هذا اجلانب, وعدم وجود 
إىل أن القمويل   (9)مؤلفات له يف العقيدة, ولكن مال بعض من سبقين يف حتقيق هذا الكتاب

وهذه القرائن ال تكفي يف  (0)كان أشعراي يف عقيدته, لوجود بعض القرائن الدالة على ذلك,
احلكم عليه, ال سيما أن احلكم على ما يعتقده الناس يف قلوهبم, ويكنونه يف صدورهم ال جيوز 

في فيه الظنون واألوهام اإلقدامح عليه إال بعلم يقيين تربأ به ذمة العبد عند هللا تعاىل, فال تك
خاصة يف هذا األمر املتعلق ابلقدح يف دين رجل عامل كهذا, واحلكم أبنه من الفرق املخالفة 
ألهل السنة واجلماعة, فالشيخ صب جحل اهتمامه على املسائل الفقهية مما أشغله عن املسائل 

 أعلم.  العقدية, غفر هللا له ورمحه وجتاوز عنا وعنه اخللل والتقصري, وهللا
 : مذهبه الفقهي.اثنيا

 (3)رمحه هللا تعاىل. الشافعي كان الشيخ جنم الدين القمويل رمحه هللا تعاىل على مذهب اإلمام 

                                 
 .منهم: أبو احلسن دمحم أكرم, وعبد الرمحن القرين, وعبد الصمد عبد العزيز, وغريهم (9)

منها: أن األشعرية كانت هي العقيدة السائدة يف زمنه ومع أقرانه, وما كان من شيوخه كابن مجاعة,  (0)
عية, الذين كانوا على مذهب األشاعرة ومن طالبه كاألدفوي والسبكي وغريهم من فقهاء الشاف

ينظر اجلواهر البحرية حتقيق أبو  .واملدافعني عنه, وكذا انتشار التصوف ودعمه من احلكام والوالة
 (.01(, وحتقيق عبد الصمد عبد العزيز )30احلسن أكرم )

 .(9/000(, األعالم للزركلي )9/313ينظر بغية الوعاة للسيوطي ) (3)
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 املطلب السابع: مؤلفاته.
يف, فكان له حظٌّ كبري من التأليف يف أقبل الشيخ جنم الدين القمويل على التأليف والتصن   

علوم الشريعة, وورث املكتبة اإلسالمية ثروة علمية مباركة طيبة, كانت زادا لطالب العلم مما 
 يدل على قوة شخصيته وعلمه وفقهه وتقواه, ومن أبرز هذه املؤلفات:

ب وأكثر / البحر احمليط يف شرح الوسيط, ووصف أبنه: شرح مطول أقرب تناوال من املطل9
 وهو مفقود. (9)فروعا وأمشل منه, وإن كان كثري االستمداد منه.

/ جواهر البحر: وهو تلخيص البحر احمليط, وهو كتابنا الذي حنن بصدد حتقيق جزء منه, 0
 (0)وسيأيت احلديث عنه.

وهو ة اجلماعة إىل البيوع, من ابب صال (3),/ تكملة املطلب العايل شرح الوسيط للغزايل3
 رسالة علمية حمققة من اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة.

 وهو مطبوع. (3)فخر الدين الرازي. / تكملة تفسري اإلمام3
 (5)/ تكملة تفسري ابن اخلطيب.5
مكتبة األوقاف العراقية برقم خمطوط يف وهو  (3)/ الروض الزاهر فيما حيتاج إليه املسافر.3
(91/3713). 
 رسالة علمية حمققة جبامعة القاهرة. (7) /حتفة الطالب يف شرح كافية ابن احلاجب,7
 (9)/ شرح أمساء هللا احلسين, خمطوط.1

                                 
 .(9/11(, طبقات املفسرين للداوودي )0/053لشافعية البن قاضي شهبة )ينظر طبقات ا (9)

(, طبقات املفسرين 0/053(, طبقات الشافعية البن قاضي شهبة )9/000ينظر األعالم للزركلي ) (0)
 .(0/931(, طبقات الشافعية لإلسنوي )9/11للداوودي )

 (.9/017ينظر طبقات الشافعية لإلسنوي ) (3)

 .(0/053(, طبقات الشافعية البن قاضي شهبة )9/333العصر للصفدي ) ينظر أعيان (3)

 (.0/931(, طبقات الشافعية لإلسنوي )0/935ينظر املنهل الصايف ليوسف الظاهري ) (5)

(, إرشاد احلنفي إىل أخبار أمحد احلموي أليب 0/939ينظر معجم املؤلفني لعمر كحالة ) (3)
 (.91احلاج)

 .(0/053(, طبقات الشافعية البن قاضي شهبة )9/333لصفدي )ينظر أعيان العصر ل (7)
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 املطلب الثامن: وفاته. 
من  ثامناليوم األحد يوم اخلميس السادس من شهر رجب وقيل:  توىف القمويل ــ رمحه هللا ــ

 هجرية املوافق سنة سبع وعشرين وثالمثائة وألف ميالدي. رجب سنة سبع وعشرين وسبعمائة
  (0)وقيل: صلي عليه من الغد جبامع مصر, ودفن بصفح املقطم.

  

                                                                                              
 ينظر املصدرين السابقني. (9)

(, طبقات 0/055(, طبقات الشافعية البن قاضي شهبة )9/313ينظر بغية الوعاء للسيوطي ) (0)
 .(9/000(, األعالم للزركلي )3/953(, ذيل طبقات الفقهاء الشافعيني )9/031املفسرين )
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 هر البحرية(, وفيه ستة مطالب:: التعريف ابلكتاب)اجلوااملبحث الثاين
 حتقيق اسم الكتاب, وتوثيق نسبته إىل املؤلف. املطلب األول:  
 أمهية الكتاب, ومكانته العلمية. املطلب الثاين:  
 منهج املؤلف يف النص احملقق. املطلب الثالث:  
 اصطالحات املؤلف يف النص احملقق. املطلب الرابع:  
 ؤلف يف النص احملقق.مصادر امل املطلب اخلامس:  

 وصف النسخ اخلطية ومناذج منها. املطلب السادس: 
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 :وفيه ستة مطالب
 يق نسبته إىل املؤلف.املطلب األول: حتقيق اسم الكتاب، وتوث     

 أوال: حتقيق اسم الكتاب.
 وجد هلذا الكتاب امسان متقارابن مها:

, حيث قال: "ومسيته اجلواهر , مساه املؤلف بذلك يف مقدمة الكتابــ "اجلواهر البحرية"9
 , وقد اختاره قسم الفقه, وهلذا أثبت ذلك االسم يف هذا البحث.(9)البحرية"

 .أصحاب الرتاجم ومن نقل عنه من الفقهاءما ذكره ــ "جواهر البحر" وهذا 0
 اثنيا: توثيق نسبته إىل املؤلف.

ابلرجوع إىل نسخ املخطوط, وإىل املصادر واملراجع ذات الصلة يتبني أن الكتاب: اجلواهر 
 البحرية )جواهر البحر( ملؤلفه أمحد بن دمحم القمويل, وبيان ذلك فيما يلي: 

كتابه بنسبته إىل نفسه, حيث قال رمحه هللا ما نصه: "ومسيته تصريح املؤلف يف مقدمة   -9
 اجلواهر البحرية".

قال الصفدي: "وشرح الوسيط يف الفقه يف جملدات كثرية وفيه نقول غزيرة ومباحث  -0
 .(0)مفيدة, ومساه البحر احمليط, مث جرد نقوله يف جملدات ومساه جواهر البحر"

 .(3)حمليط, وكتاب جواهر البحر"قال ابن السبكي:" صاحب البحر ا -3
, مساه: جواهر خلص أحكامه خاصة كتلخيص الروضة من الرافعي قال األسنوي:" مث -3

 .(3)البحر"
شرين يف حنو من ع وصنف يف الفقه البحر احمليط شرح به الوسيط للغزايلقال العبادي: " -5

 .(5)جملدة, مث اختصره يف مثانية جملدات خبطه ومساه: جواهر البحر احمليط يف شرح الوسيط
                                 

 (.52واهر البحرية حتقيق مصطفى معاذ دمحم )ينظر اجل (9)
 .(1/39الوايف ابلوفيات )ينظر  (0)
 .(39-1/32طبقات الشافعية الكربى )ينظر  (3)
 .(0/931طبقات الشافعية )ينظر  (3)
 .(953-3/953ذيل طبقات الفقهاء الشافعيني )ينظر  (5)
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قال حاجي خليفة: "َشرََح القمويل الوسيط يف جملدات مساه: البحر احمليط, مث خلصه  -3
 .(9)ومساه: جواهر البحر"

ر احمليط, مث جرد نقوله قال الزركلي: "وعين ابلوسيط يف فقه الشافعية, فشرحه ومساه: البح -7
 .(0)ومساه: جواهر البحر جملدات منه يف األزهرية"

يف حنو اربعني جملدة, مث خلص  قال عمر كحالة: "البحر احمليط يف شرح الوسيط للغزايل -1
 (3)."أحكامه يف كتاب مساه: جواهر البحر يف فروع الفقه الشافعي

 (3).وغري هؤالء العلماء ممن نسبوا له هذا الكتاب من علماء املذهب الشافعي

                                 
 .(0/0221كشف الظنون )ينظر   (9)
 .(9/000األعالم )ينظر  (0)
 (.011-9/011معجم املؤلفني )ينظر  (3)
(, 9/13(, وزكراي األنصاري يف أسىن املطالب )90السيوطي يف األشباه والنظائر ) منهم: اإلمام (3)

 (.0/033(, والرملي يف هناية احملتاج )3/313واخلطيب الشربيين يف مغين احملتاج )
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 املطلب الثاين: أمهية الكتاب ومكانته العلمية.
 , ألمور منها:يعترب كتاب "اجلواهر البحرية" من الكتب املهمة لدى أصحاب املذهب الشافعي

/ ألنه اختصار للبحر احمليط؛ وهو من أهم كتب املذهب وأغزرها علما وأكثرها مسائل كما 9
 (9)قاله الصفدي.

 (0)./ أن هذا التلخيص كتلخيص الروضة من الرافعي0
, الذي يعترب أحد الكتب اخلمسة اليت عليها مدار / أن أصله شرح لكتاب الوسيط للغزايل3

 , املهذب, التنبيه, الوسيط, الوجيز. , وهي: خمتصر املزينفقه الشافعي
 / ثناء العلماء اجلميل على مؤلفه كما سبق.3
 لكتاب وكثرة النقول عنه./ مدح أهل العلم هلذا ل5
 جيحات, واإلختيارات.رت / ذكر املصنف فيه املناقشات, وال3

 وكل هذه األسباب وغريها رفعت أمهية هذا الكتاب وجعلته من كتب املذهب املهمة.

                                 
 (.1/39ات للصفدي )ينظر الوايف ابلوفي (9)
 (.0/053(, طبقات الشافعية البن قاضي شهبة )0/931ينظر طبقات الشافعية لإلسنوي ) (0)
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 املطلب الثالث: منهج املؤلف يف النص احملقق.
حفظا وشرحا وتعليقا ملا له من  لوسيط يف املذهب للغزايلاعتىن علماء الشافعية اب

القمويل؛ فقد شرحه وأبدع  ينداملذهب, فمن ضمنهم الشيخ جنم ال األمهية واملكانة يف هذا
 فيه, ومساه البحر احمليط.

وهذا الكتاب الذي حنن بصدده تلخيص منه هبذا الكتاب "البحر احمليط", فكان  
 .لرافعيلعزيز لكتلخيص الروضة من ا

األدلة وكان منهج املؤلف كما نص عليه يف املقدمة قائال: "وجعلته أحكاما جمردة عن 
بذلك تسهيل مراجعته, والنقل منه, واالعتماد عليه يف الفتيا إال الدليل السهل, وقصدت 

 (9)واحلكم.
 ايل:ومن خالل التحقيق هبذا اجلزء وجدت منهجه على النحو الت

 / رتب الكتاب على ترتيب كتاب الوسيط.9
 / جترد الكتاب من األدلة إال الدليل السهل.0
 , والنقل عن بقية املذهب بصورة اندرة./ أورد أقوال فقهاء املذهب الشافعي3
 / اهتم بذكر املسائل املنصوص عليها يف كتب املذهب.3
 املسائل واألقوال واألوجه غالبا مع ذكر بعض اإلعرتاضات./ يرجح اخلالف يف 5
 / أنه يف الغالب إذا نقل عن إمام صاغ عبارته أبسلوبه اخلاصة وفهمه, فيكون عبارته أسهل وأنفع.3
 / يشرح عبارة من ينقل عنه شرحا خمتصرا جدا بكلمات غري خملة.7
 : "قال بعض الفقهاء", أو "وقيل كذا".ذكر من ينقل عنهم من األئمة فيقول مثال/ يبهم أحياان 1
,                  , والقاضيني, واملاوردي, والقفال/ ينقل أقوال علماء الشافعية يف املسألة, كالبندنيجي1

 , وغريهم., والنووي, واجلويين, والرافعيوالفوراين
/ أنه اعتمد على كتب املتقدمني واملعاصرين واملتأخرين من علماء املذهب, مما جعل كتابه    92

 جامعا للمذهب بكل أطواره ومراحله.

                                 
 (.52ينظر اجلواهر البحرية حتقيق مصطفى معاذ دمحم ) (9)
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 بع: اصطالحات املؤلف يف النص احملقق.  املطلب الرا
مبا أن املصطلح العلمي أداة أساس لتحديد املفاهيم وتوضيح مدلوالت الكلمات املتداولة بني 

 منها:و أهل كل فن؛ كان لزاما أن أوضح مجلة من املصطلحات اليت أوردها املؤلف واملراد هبا, 
 وأماله مبصر, ورواه عنه: الشافعي القول اجلديد: هو الفقه الذي قرره اإلمام 

 املرادي, وحرملة, ويونس بن عبد األعلى, وعبد هللا بن الزبري,      , والربيعالبويطي, واملزين
 (9)., وغريهمودمحم بن عبد هللا بن احلكم        

 وقرره ببغداد أو قبل دخوله مصر, من آراء وأقوال  القول القدمي: هو ما أماله الشافعي
هم: و  فقهية, ومنها كتاب احلجة, ويروي هذا القدمي أربعٌة من جلَّة أصحاب الشافعي

 (0)أمحد بن حنبل, والزعفراين, والكرابيسي, وأبو ثور.

 يف حكاية املذهب بذكرهم  املذهب: هو الرأي الراجح عند وجود اختالف األصحاب
 (3)طريقني أو أكثر.

 ي َنصَّا ألنه مرفوع القدر مسحِّّ  النَّص: هو القول املنصوص عليه من قبل الشافعي
 (4)عليه. الشافعي لتنصيص اإلمام

 املنتسبني إىل مذهبه , يخرجوهنا على أحصوله  األوجحه : هي ما قاله أصحاب الشافعي
 (5)وجيتهدون يف بعضها وإن مل أيخذوها من أصله.ويستنبطوهنا من قواعده , 

 ا كان االختالف ضعيفا وأن مقابلهإذ املشهور: يحطلق على الراجح من أقوال الشافعي 
  

                                 
(, والفقه اإلسالمي وأدلته للدكتور وهبة 9/03(, واجملموع )930نظر مقدمة هناية املطلب )ص: ي( 9)

 (.9/912الزحيلي )
 ( املصادر السابقة.0)
 (.9/71(, والفقه اإلسالمي وأدلته )9/39(, ومقدمة املهذب )9/33مغين احملتاج )ينظر ( 3)
 (.9/39(, ومقدمة املهذب )9/33نظر مغين احملتاج )ي( 3)
 (.9/71(, والفقه اإلسالمي وأدلته )931 نظر مقدمة هناية املطلب )ص:ي( 5)
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 (9)غريب غري مشهور فهو ضعيف لضعف َمدركه.

  فيها قواي وأحد األظهر : يحطلق على املسألة اليت فيها قوالن ظاهران واالختالف
 (0)القولني أكثر ظهورا من اآلخر.

 على بناء الشافعي كالم من األصحاب استخرجها أوجه أو وجهني من األصح : أي  

 ومقابله ذكر, فيما اخلالف قوي وقد قواعده, من استنبطوها أو أصوله,    
 (3).صحيح

 ومقابله ,األصحاب بني اخلالف يقو مل ولكن أوجه, أو وجهني من الصحيح : أي 
 أوجه أو وجهني من: والصحيح األصح من مدركه, فكل لفساد ضعيف

 (3).لألصحاب

 حبكمني خمتلفني يف صورتني متشاهبتني ومل يظهر ما  التخريج : هو أن جييب الشافعي
جوابه يف كل صورة إىل األحخرى, فيحصل يف   يصلح للفرق بينهما, فينقل األصحاب

كل صورة منها قوالن : منصوص وخمرَّج , املنصوص يف هذه هو املخرَّج يف تلك, 
خرَّج يف هذه, فيقال: فيهما قوالن ابلنقل والتخريج, واملنصوص يف تلك هو امل

على التخريج, بل منهم من يخرِّّج ومنهم  والغالب يف مثل هذا عدم إطباق األصحاب
ألنه رمبا  من يحبدي فرقا بني الصورتني, واألصح: أن القول املخرَّج ال يحنسب للشافعي

 (5)روجع فيه فذكر فرقا.

 وقد يكون القوالن قدميني أو جديدين, وقد يكوانن  القوالن : منسوابن إىل الشافعي
ويرجح دمها أو ال, قدميا وجديدا, وقد يقوهلما يف وقٍت أو وقتني, وقد يرجح أح

                                 
 (.9/39, ومقدمة املهذب )(9/33نظر مغين احملتاج )ي( 9)
 (.9/71(, والفقه اإلسالمي وأدلته )9/33نظر مغين احملتاج )ي( 0)
 (.9/71نظر الفقه اإلسالمي وأدلته )ي( 3)
 (.9/71الفقه اإلسالمي وأدلته )ينظر ( 3)
 (.9/30(, ومقدمة املهذب )9/927نظر اجملموع )ي( 5)
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     املتقدم,                    على املتأخر رجحوا ترجيح له يكن مل فإن هو, الشافعي رجحه ما اجملتهدون
 (1)أصوله. إىل أقرهبا رجحوا اندر وذلك التأخر, فإن مل يعرف

 يف حكاية املذهب فيقول بعضهم مثال:  الطريقة أو الطرق: هي اختالف األصحاب
 (0)ملسألة قوالن أو وجهان, ويقول اآلخر: ال جيوز قوال واحدا أو وجها واحدا.يف ا

  األمايل: مجع إمالء, وهو ما يقوله العامل مبا فتح هللا تعاىل عليه من ظهر قلبه ويكتبه
أساس  , وهو أحد األسفار األربعة اليت هيالتالميذ. واإلمالء: هو كتاب للشافعي

 (3)".وخمتصر املزين –والبويطي  –واإلمالء  –"األحم   املذهب اجلديد للشافعي

 املعتمد واملختار: القول املعتمد يف املذهب هو ما اتفق عليه الشيخان الرافعي 
يف كتابه "منهاج الطالبني وعمدة املفتني", مث  , فإن اختلفا فما جزم به النوويوالنووي

 هناية يف الشارح ذكره ماو  املنهاج يف النووي ماقاله على , والفتوىما جزم به الرافعي
زكراي األنصاري يف   الشيخ ماذكره مث حجر, بن ال احملتاج وحتفة للرملي, احملتاج

", وقيل: املعتمد هو ما يف "حتفة احملتاج" الشافعي كتابه"منهج الطالب يف فقه اإلمام
مي, وما يف "هناية احملتاج"   لشمس الدين الرملي, وذلك يف حق من البن حجر اهليت

 األدلة يف النظر على والقدرة الرتجيح, أهل من كان مل يكن من أهل الرتجيح, فمن
 (4)ح.فريجِّّ  والنووي الرافعي كالم يف ينظر أن له وتقديرها, ووزهنا

 
 

                                 
 (.9/77إلسالمي وأدلته )(, الفقه ا933 نظر مقدمة هناية املطلب )ص:ي( 9)
 (.970(, ومقدمة هناية املطلب )9/33نظر اجملموع )ي( 0)
 (.1مقدمة هناية املطلب )ص: (, و 9/931مقدمة حاشية ابن عابدين )نظر ي( 3)
(, والفقه اإلسالمي 9/31(, وحتفة احملتاج )003: (, و)ص953( انظر مقدمة هناية املطلب )ص: 3)

 (.9/71وأدلته )
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 املطلب اخلامس: مصادر املؤلف يف النص احملقق.
اعتمد الشيخ جنم الدين القمويل يف تصنيف كتابه على جمموعة كبرية من الكتب واملراجع 
العلمية يف خمتلف العلوم, منها ما وقف عليه بنفسه, ومنها ما نقل عنه بواسطة, وهذه 

فوظة واملفقودة, فالكتب اليت نقل عنها بناًء على املصادر منها املطبوعة واملخطوطة, ومنها احمل
 اجلزء الذي قمت بتحقيقه هي:

 .(9), خمطوطاإلابنة عن أحكام الداينة: أَليب القاسم عبدالرمحن بن دمحم الفوراين -9

 اإلِّفصاح أَليب علي احلسني بن القاسم الطربي. -0

 , وهو مطبوع.الشافعي األحم لإلمام -3

 أَيضاً, وهو مطبوع. الشافعي اإلِّمالء لإلمام -3

 , مطبوع.حبر املذهب, أَليب احملاسن الروايين -5

 , مطبوع.يف الفروع, أَليب حامد الغزايل البسيط -3

 ,مطبوع.تتمة اإلِّابنة يف الفروع, أَليب سعيد املتويل -7

 .البغدادي, خمطوط بن أيب هريرةا للقاضي التعليق الكبري على خمتصر املزين -1

 ., مطبوعاحلسني املروزي التعليق الكبري, للقاضي -1

, رسالة جامعية ابجلامعة (0)َأيب الطيب الطربي التعليقة الكربى, للقاضي -92
 ., مطبوعملدينة املنورةاإلسالمية اب

 . , خمطوطالتعليقة املسماة ابجلامع أَليب علي البندنيجي -99

 ., خمطوطالشاشي التقريب, أَليب احلسن القاسم بن دمحم القفال -90

 ., مطبوعالتلخيص أليب العباس أمحد بن أيب أمحد الطربي ابن القاص -93

 التنبيه للشريازي, مطبوع. -93

                                 
 فقه شافعي(. 113, توجد منه نسخة مصورة ابجلامعة اإلسالمية برقم )( خمطوطٌ (9
 , وقد ححقَِّق يف رسائل علمية ابجلامعة اإلسالمية.( وهو شرح ملختصر املزين(0



 جواهر البحرية في شرح الوسيط للقمولي الشافعي

  - 35 - 
 

 , مطبوع.التهذيب, أَليب دمحم البغوي -95

 .اجلامع الكبري للمزين -93

 .مجع اجلوامع للروايين -97

 , مطبوع.اوردياحلاوي الكبري للم -91

 , مطبوع.خالصة املختصر ونقاوة املعتصر, للغزايل -91

 ., خمطوطالذخرية أَليب علي البندنيجي -02

 , مطبوع.للنوويوعمدة املفتني روضة الطالبني  -09

 املطلب العايل البن الرفعة, رسالة جامعية ابجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة. -00

 .امعة االسالميةالشامل يف فروع الشافعية البن الصباغ, رسالة جامعية ابجل -03

 احلسني. فتاوى القاضي -03

 , مطبوع.الشرح الكبري للرافعي -05

 ., خمطوطللصيدالين شرح خمتصر املزين -03

 شرح خمتصر اجلويين للموفق ابن طاهر. -07

 شرح الفروع أَليب علي السنجي. -01

 , مطبوع.يف شرح التنبيه البن الرفعة كفاية النبيه -01

 , مطبوع.أليب إبراهيم إمساعيل املزين خمتصر املزين -32

 ., خمطوط, أَليب احلسن علي بن احلسن اجلورياملرشد يف شرح خمتصر املزين -39

 , مطبوع.املنهاج للنووي -30

 , مطبوع.هناية املطلب للجويين -33

 , مطبوع.يف املذهب للغزايل _ الوجيز33         
 , مطبوع._ الوسيط يف املذهب للغزايل35         
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اوصفاابنسخااملاوجاودةاهلذااابكتاب:

 متحف طوبقبوسراي، اسطنبول، تركيا.نسخة مكتبة  -1
اعتمدت هذه النسخة كأصل, ورمزت هلا بـ)ط(؛ وهي من أمت وأقدم نسخ املخطوط, 
مكتوبة خبط مقروء واضح ومجيل, وهي ساملة من السقط, واخلرم, والطمس, والبياض, 

 والسواد وغريها من العيوب, وتصويرها عايل اجلودة, وعليها متلك.

 (.702رقم حفظها: ) -9
( جملدا, ومفقود منها اجمللد: الثاين, 90(, وأصل املخطوط يقع يف )1عدد اجمللدات: ) -0

 واخلامس, واحلادي عشر إال أهنا موجودة يف النسخ األخرى.
 (.0202عدد اللوحات: ) -3
 (.05عدد األسطر: ) -3
 (.95إىل  92عدد الكلمات يف السطر: ) -5
 نوع اخلط: نسخ مشرقي. -3
 لناسخ: ..... ابن مسعود احلكري.اسم ا -7 

 هـ(.122اتريخ النسخ: ) -1
 لون املداد: العناوين الرئيسية والفرعية ابألمحر, وابقي النص ابألسود.  -1
 

 نسخة املكتبة الوطنية، ابريس، فرنسا، وعنها نسخة مصورة يف مركز امللك فيصل -2
أن هذه النسخة هي يف الواقع تكملة  بعد االطالع واملقارنة تبني ب)و(, هلا ورمزت، للمقابلة

 لنسخة املكتبة األزهرية.
 (.9203رقم حفظها: ) -9
 (, وفيه اجلزء اخلامس والسادس.9عدد اجمللدات: ) -0
 (.337عدد اللوحات: ) -3

 (.01عدد األسطر: ) -3
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 (.91إىل  95عدد الكلمات يف السطر: ) -5
 نوع اخلط: نسخ مشرقي. -3
 توسط الوضوح.جودة اخلط: مقروء م -7
 .اسم الناسخ: علي احمللي الشافعي -1
 هـ.133اتريخ النسخ: يوم األحد الثالث والعشرين من شهر ربيع األول سنة  -1

 ية ابألمحر, وابقي النص ابألسود.لون املداد: العناوين الرئيسية والفرع -92

 .(9)ال يوجد القسم اخلاص يب يف هذه النسختنبيه: 
 نسخة املكتبة األزهرية، القاهرة، مصر. -1

 (.30395/30393رقم حفظها: ) -9
 (, وهي: الثاين, والثالث مقسم على جزئني, والرابع, واخلامس.5عدد اجمللدات: ) -0
 (.135عدد اللوحات: ) -3
 (.01عدد األسطر: ) -3
 (.91إىل  95مات يف السطر: )عدد الكل -5
 نوع اخلط: نسخ مشرقي. -3
 جودة اخلط: مقروء متوسط الوضوح. -7
  .اسم الناسخ: علي احملّلي الشافعي -1
 هـ(.133اتريخ النسخ: ) -1

 . ــــــــ لون املداد: العناوين الرئيسية والفرعية ابألمحر, وابقي النص ابألسود92
 نسخة دار الكتب، القاهرة، مصر. -2

 (.3/71/13/003رقم حفظها: ) -9
وهناك  (, وهي اجلزء: األول, الرابع, اخلامس, وجزآن غري مرقمني,5عدد اجمللدات: ) -0

, اتضح بعد التحري والبحث أن أحدمها شرح للوسيط ملؤلف 391و397برقم  جزآن آخران

                                 
 005-3/003فهرس آل البيت  (9)
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 للقمويل. آخر واجلزء اآلخر جزء من البحر احمليط
 (.102عدد اللوحات: ) -3

 (.05عدد األسطر: ) -3
 (.02-95عدد الكلمات يف السطر: ) -5
 نوع اخلط: )نسخ مشرقي معتاد(. -3
 ــــــــ اسم الناسخ: موسى بن عبد اللطيف املتطيب.7
 ـــــــ اتريخ النسخ: غري معروف.1
 ـــــــ لون املداد: أسود.1

 ، إسطنبول، تركيانسخة املكتبة السليمانية -3
بعد االطالع واملقارنة تبني أن هذه النسخة هي يف الواقع اجلزء الثاين املفقود من نسخة 

 متحف طوبقبوسراي.
 (.593رقم حفظها: ) -9
 (, وهو اجلزء الثاين.9عدد اجمللدات: ) -0
 (.031عدد اللوحات: ) -3

 (.05عدد األسطر: ) -3
 (.95إىل  92عدد الكلمات يف السطر: ) -5
 نوع اخلط: نسخ مشرقي. -3
 جودة اخلط: مقروء واضح ومجيل -7
 هـ(.122اسم الناسخ واتريخ النسخ: ..... ابن مسعود احلكري, ) -1
 لون املداد: العناوين الرئيسية والفرعية ابألمحر, وابقي النص ابألسود.  -1
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ا-امللرقاـ 
 

 (سراي )األصلنسخة مكتبة متحف طوبقبو     
 

 
 اللوحة األوىل من املخطوط

 اللوحة األوىل من النص احملقق
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 اللوحة الوسطى من النص احملقق
 

 
 اللوحة األخرية من املخطوط والنص احملقق
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 نسخة املكتبة الوطنية  

 

 اللوحة األوىل من املخطوط
 

 نص احملققاللوحة األوىل من ال
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 اللوحة الوسطى من النص احملقق
 

 اللوحة األخرية من املخطوط والنص احملقق
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 القسم الثاني: النص احملقق.
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1

 :القرعةأما كيفية 
 :طريقني أن للقرعة ,يف كتاب القسمة فقد مرَّ 

 :على الرق واحلرية (0)هايخرجرقاع مث العبيد يف  : أن يكتب أمساءإحدامها
, وإن خرج اسم , ورق الباقيانعتق (3)للعتقفمن خرج امسه  (3)[,نت من ثالثة]فإذا كا
الرق رق, مث يخرج أخرى على الرق أو احلرية ويعمل مبا فيها, ويتعني الباقي للرق أحدهم على 

 أو احلرية.
ومنهم من  خمري بينهما, يد, واملقرع: أن يكتب الرق واحلرية, ويخرج على أمساء العبالثانية

واألكثرون على أنه يتخري بينهما  ؟,أهنما يف اجلواز أو يف األولوية أثبت فيه قولني واختلفوا يف
 (5)يف العتق.

  

                                 
 يف اللغة: السهم والنصيب, واملقارعة: املسامهة.بضم فسكون  ( القرعة(9

: استهام يتعني به نصيب اإلنسان. وقيل: اختيار بطريقة يتدخل فيها احلظ. ينظر لسان  ويف االصطالحِّ
 (.3/9120(, ومعجم اللغة العربية املعاصرة )9/339(, معجم لغة الفقهاء )1/033العرب )

(, روضة الطالبني وعمدة 93/351) عزيز شرح الوجيز للرافعيينظر ال ,: )يخرج(عزيز والروضة( يف ال(0
 (.90/935) املفتني للنووي

 ."احلرية أحدهم, ويف )و( زايدة عبارة: "( سقط يف)ط((3
ْكرِّهِّ إذا طار, وعتقت الفرس إذا سبقت : زوال الرق, وعتق الفرخ من َو لغة اْلعِّْتقح والعتاق والعتاقة( (3

وقيل: هو من اجلمال, والعتيق: من انل مجال احلرية, وقيل: هو من الكرم, واملعتق: قد عتق أي 
 (.9/33طلبة الطلبة للنسفي )أكرم بعد ما أهني. 

 (.1/377(, هناية احملتاج )3/333. ينظر مغين احملتاج )واصطالحا: إزالة الرق عن اآلدمي          
 (.90/935) روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي ,(93/351) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(5
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 ؛ ألن الطريق الثاين قد(0)اإلمامو (9)القاضيأسهل وأصوب عند  :والطريق األول
وَ  [جح ]حيح

 (3)مرة أخرى على رأي. إىل إعادة القرعة (3)
أخرى, فإن خرجت ورقة الرق يف ورقة, واحلرية يف  (5)(يكتب)فإن بعضهم قال: 

تابة ورقتني وهؤالء امتنعوا من ك (3)بني الباقيني, عدان اإلدراج والقرعةالرق لواحد أ
 للرق.

                                 
الشافعية خبراسان, وهو : هو أبو علي حسني بن دمحم بن أمحد املروذي, العالمة شيخ القاضي ( (9

من أصحاب الوجوه يف املذهب, كان من أوعية العلم, وكان يلقب حبرب األمة, خواص على 
, وحدث عن أيب نعيم, وحدث عنه املعاين الدقيقة والفروع األنيقة, تفقه أبيب بكر القفال

هـ. 330, ومن مؤلفاته: التعليقة الكربى والفتاوى وغريه, تويف سنة عبد الرزاق املنيع والبغوي
(, طبقات الشافية 9/933(, هتذيب األمساء واللغات )91/032ينظر سري أعالم النبالء )

 (.9/973( مقدمة هناية املطلب )3/353الكربى )
الكبري شيخ الشافعية إِّمام احلرمني أبو املعايل عبد امللك بن  اإلمامعند الشافعية: هو  ( اإلمام(0

عبد هللا بن يوسف بن عبد هللا بن يوسف بن دمحم بن حيويه اجلويين مث النيسابوري ضياء 
على اإلطالق, اجملمع على  الشافعي ام, َأعلم املتَأخرين من َأصحاب اإلمالدين الشافعي

إمامته, املتفق على غزارة مادته, من مؤلفاته: هناية املطلب يف دراية املذهب, والربهان يف 
(, 9/33هـ(. ينظر ذيل اتريخ بغداد البن النجار )371أصول الفقه وغريها, تويف سنة )

(, 3/937(, ووفيات األعيان البن خلكان )9/055طبقات الشافعية البن قاضي شهبة )
 (.91/331وسري َأعالم النبالء للذهيب )

 (.3/333نظر مغين احملتاج )ي( يف النسختني: )يخرج( وهو تصحيف. (3
 (, العزيز شرح الوجيز للرافعي91/039( هناية املطلب يف دراية املذهب للجويين )(3

يّ  لسليمان(, حاشية البجريمي 3/333مغين احملتاج للشربيين ), (93/351) َرمِّ  البحَجيْـ
(3/391.) 

 ( يف)و( أان نكتب.(5
(, املطلب العايل البن الرفعة حتقيق فرح دلدوم 91/039( ينظر هناية املطلب للجويين )(3

(395.) 
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 (0)رج عليه.البداية فيمن ختألن فيه قطع النزاع يف الطريق الثاين أسهل؛ (9):الغزايلوقال ) 
أو مشع وحنوه,  طنيمن  (3)بنادق متساوية مدرجة يف صغارا (3)(كون الرقاعويستحب أن ت

 (3)حتته. اليدل من يخرجها ويغطى بثوب, ويدخح  (5)]أو يسلَّم[من مل حيضر جرِّ عل يف حِّ وجي
  

                                 
البحر, حجة اإلسالم, أعجوبة الزمان, زين الدين أبو حامد دمحم  ايل هو: الشيخ اإلمامالَغزَّ ( (9

والذكاء املفرط, تفقه , صاحب التصانيف, , الغزايلبن دمحم بن دمحم بن أمحد الطوسي, الشافعي
َسابـحْوَر يف مرافقة مجاعة من الطلبة, فالزم إمام احلرمني, فربع يف الفقه يف مدة  ببلده, مث إىل نـَْي
قريبة, وصحب الفقيه نصر بن إبراهيم بدمشق, وألف كتاب اإلحياء, والقسطاس, وحمك 

واخلالف واجلدل  النظر, من تصانيفه: البسيط والوسيط والوجيز, برع يف املذهب واألصول
واملنطق, كانت وفاته بطوس سنة مخس ومخسمائة, وعمره مخس ومخسون سنة. ينظر سري أعالم 

لألسنوي  (, طبقات الشافعي9/013, طبقات الشافية البن قاضي شهبة )(93/037النبالء)
 (.993ـــ0/999)

 (.7/373) ( الوسيط يف املذهب للغزايل(0
 ( سقط يف)و(.(3
ة: وهي طينة مدورة يف حجم البندقة )مثرة شجر البندق أو اجلِّلَّْوزِّ(, (3 َق دح ( البنادق مجع بـحْن

. ينظر لسان العرب ) قح (, 92/01يرمى هبا يف القتال والصيد, ويقال هلا أيضا: اجَلالهِّ
 (.9/59واملغرب يف ترتيب املعرب )

 سقط يف)ط(.( (5
(, العزيز شرح الوجيز 7/373) الوسيط يف املذهب للغزايل ,(1/5) ( ينظر األم للشافعي(3

 (.90/935) (, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/351) للرافعي
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ووضع طفل يده على  ,غراب انري طك يز بطريق آخري, والتموال جيوز اإلعراض عن القرعة
, بل جيوز اإلقراع لرقاع يف القرعةتعني اوال ت (9),أو مراجعة  من ال غرض له يف التعيني ,أحدهم

 (3)دواةوال جيوز أبشياء خمتلفة كقلم و (5)(3)[(3),البعر]و (0)النوىأبشياء متساوية كاألقالم و
  (7)وحصاة ونواة.

وقال اآلخرون:  خرج: اخرج على اسم هذا,, فقال امل: وإذا أثبتنا الرق واحلريةقال اإلمام
 .اخرج على أمسائنا

 .رج على الرقوقالوا: اخ, وقال املخرج: اخرج على احلرية, أو أثبتنا األمساء
وقال العبيد: اخرج على احلرية,  بيد, فقال الورثة: اخرج على الرق,أو تنازع الورثة والع

 إن أثبت الرق واحلرية: احتماالن, وفيه (1)األصحابيتعرض له  فهذا مل
, فإذا تعني : أنه يقرع بني العبيد أوال حىت يتعني من يعرض على الرق واحلريةأحدمها

                                 
(, فتح الوهاب 399املطلب العايل البن رفعة حتقيق فرح دلدوم ), (7/373) ( ينظر الوسيط للغزايل(9

 (.0/013بشرح منهج الطالب لزكراي األنصاري )
(, ومقاييس اللغة البن فارس 3/0597نظر الصحاح للجوهري )ير. َوى: مجع نواة التم( النـَّ (0

(5/333.) 
: رجيع اخلف والظلف من اإلبل والشاء وبقر الوحش والظباء إال البقر األهلية. ينظر رح والبَـعَ ( البَـعْ (3 رح

 (.3/79لسان العرب )
 ( سقط يف)ط(.(3
 (.93/351) (, العزيز شرح الوجيز للرافعي7/377)  ( ينظر الوسيط يف املذهب للغزايل(5
َواةح: احملربة اليت يحكتب منها. ينظر لسان العرب )(3  (.9/992(, وخمتار الصحاح )93/071( الدَّ
: "وقد بعد أن نسب هذا الكالم للصيدالين (, قال الرافعي90/935) ( ينظر روضة الطالبني للنووي(7

 احليف."  يتوقف يف هذا؛ ألن املخرج إذا مل يعلم ما اختاره كل واحد منهم ال يظهر فيه
 (.93/351العزيز )ينظر 

يف كتب الشافعية, فهو يعم أصحاب الطريقتني )طريقة العراقيني وطريقة  ( إِّذا أحطلق لفظح األصحاب(1
املراوزة أو اخلراسانيني( ومن عاصرهم, ومن كان قبلهم من األئمة العظام ومن كان بعدهم. ينظر 

 (.933املطلب )ص:  مقدمة هناية
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 على امسه. (9)[عةقر ]واحد أخرجت 
املخرج كل عبد  ويعطيعلى رقعة, والرق على رقعتني,  (0)/: أن يثبت احلريةالثاينو 
 (3)رقعة.

جراء منوط واأله من الشركاء ب يبتدأمن أن تعيني  : وقد سبق يف القسمة(3)يالرافعقال 
 فيحمكن أن يناط هنا أيضا بنظر من يتوىل اإلقراع من قاض أو وصي  ,امبرأي القسَّ 

 (7).(3)ضايقتهم انتهى[إىل م (5))يلتفت(]وال  مبن شاء ىت يبتدئح
 (1)فإن األمر فيه آيل إىل احلرمان الكلي. ,األمر هنا بشدةوقد يفرق 

                                 
 (.351)/93( يف)ط( "قرعة" واملثبت موافق ما يف العزيز (9
 ./ب(11)( (0
 (.91/030( ينظر هناية املطلب للجويين )(3
القزويىن  هو: أَبو القاسم عبد الكرمي بن دمحم بن عبد الكرمي بن الفضل بن احلسني الرافعي ( الرافعي(3

البارع املتبحر شيخ الشافعية, قال ابن الصالح: أظن مل أَر يف بالد العجم مثله, وكان ذا فنون  اإلمام
, تويف بقزوين حسن السرية, له: "العزيز يف شرح الوجيز" وشرح آخر صغري, وله شرح مسند الشافعي

(, وطبقات 91/33(, الوايف ابلوفيات )00/050ه(. ينظر سري أعالم النبالء )303سنة )
 (.1/019الشافعية الكربى )

 (.93/351) ( يف )و( "يلتفتهم" واملثبت من العزيز للرافعي(5
 ( سقط يف )ط(.(3
 (.93/351)  رافعيالعزيز شرح الوجيز للينظر ( (7
 (.397( ينظر املطلب العايل البن الرفعة حتقيق فرج دلدوم )(1
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 :ةوأما كيفية التجزئ
ة, فإذا أعتق عبدين ال مال له غريمها أو ال يفي ثلثه هبما ومل جيز اجفهي حبسب احل

إخراج إحدامها على ]يف رقعتني, و إما إبثبات امسهما  ؛وأقرعنا بينهما جعلنامها جزأين ,الورثة
, فمن (0)كما مرَّ (9)الرق فيهما وإخراجهما على امسهما[و  أو إبثبات احلرية ,احلرية أو الرق

 (3)م من الباقي.متح إن زاد , و قدرهإن احتمله الثلث, وإن نقص عنه فب خرج له سهم احلرية عتق
, جت له القرعةمث إن اتفقت قيمتهم عتق من خر  ,أجزاء وا ثالثةجزِّئ :ةوإن كانوا ثالث

 (3)ورق اآلخران.
كمائة ومائتني وثالمثائة, فإن كتب أمساءهم يف الرقاع, فإن خرج   :وإن تفاوتت قيمتهم

فه, وإن خرج اسم , فإن خرج اسم الثاين عتق نصاسم األول عتق, وأخرجت رقعة أخرى
عتق  (5)الثاين عتق ورق اآلخران, وإن خرج اسم الثالثوإن خرج أوال اسم  الثالث عتق ثلثه,

 (3).ثلثاه ورق ابقيه واآلخران
 (7).رق يف رقعتني, وأخرج على أمسائهماحلرية يف رقعة وال توإن كتب

 وتسعة واثين كستةٍ ,عددا وقيمةً  فإن أمكن تسوية أجزائهم :ثالثة وإن كانوا أكثر من
 (1)م كما تقدم يف الثالثة املتساوية.وفعل هب (1)(اء,أجز )وا ثالثة جزئ عشر, قيمتهم متساوية

  

                                 
 ( سقط يف)ط(.(9
 (.53)صفحة  ينظر( (0
 (.90/933) روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي ,(93/332) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(3
 (.302املطلب العايل البن الرفعة حتقيق فرح دلدوم )ينظر ( (3
 ( أي: مِّن أول اإلقراع.(5
 (.302(, املطلب العايل البن الرفعة حتقيق فرح دلدوم )90/937) ( ينظر روضة الطالبني للنووي(3
 (.90/937) الطالبني للنووي( ينظر روضة (7
 ( سقط يف)و(.(1
 (.302(, املطلب العايل البن الرفعة حتقيق فرح دلدوم )90/937) ( ينظر روضة الطالبني للنووي(1
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قيمة   (9)[ا؛ كما لو كانوا أربعة, ]اثنان منهابلقيمة دون العدد التجزئة كذا لو تيسرتو 
رين جزءا واحدا وكل واحد من  كل منهما مائة, واثنان قيمة كل منهما مخسون, فيجعل اآلخِّ

رين عتقا, ور األولني جزءا, فإن  وإن خرجت ألحد األولني عتق ورق  ق األوالن,خرجت لآلخِّ
 (0)من عداه.

, جعل من الباقني مخسون (3), قيمة أحدهم مائة, وقيمة كل واحدوكذا لو كانوا مخسة
 (3)األول جزءا, وكل اثنني من الباقني جزءا.

منهم  د منهم مائة, وثالثة قيمة كلٍ , ثالثة منهم قيمة كل واحوكما لو كانوا ستة
 (3)علهم ثالثة أجزاء.وجن (5),خسيسانفيس  نا إىل كلمخسون, ضمم

, وقيمة اثنني مائة (7)/؛ كستة, قيمة أحدهموإن أمكنت التسوية ابلعدد دون القيمة
احدا واثنني وثالثة ويقرع : أهنم جيزؤون و األصح املنصوصف (1)[,مائة] مائة, وقيمة ثالثة

 بينهم.
: جيزؤون ابلعدد, فيجعل اللذان قيمتامها مائة جزءا, والذي قيمته مائة مع واحد من لوقي

 (1)الباقني جزءا, والباقيان من الثالثة جزءا, ويقرع. الثالثة
وإن خرجت للذين قيمة  قيمتامها مائة عتقا ورق الباقون, للذين فإن خرجت القرعة

                                 
 ( يف)ط( اثنان منهما.(9
 (.7/377) ( الوسيط يف املذهب للغزايل(0
 ( يف)ط( زايدة كلمة " منهم".(3
 (.309(, املطلب العايل البن الرفعة حتقيق دلدوم )90/931( روضة الطالبني وعمدة املفتني )(3
: القليلح الدينء الَرذِّيلح, وهو هنا مبعىن: اأَلقل واأَلدىن قيمًة. ينظر الصحاح للفارايب (5 ْيسح ( اخَلسِّ

 (.3/33(, ولسان العرب البن منظور )3/935والعني للفراهيدي )(, 3/100)
 (.90/937) روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي ,(93/339) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(3
 ./أ(12)( (7
 ( سقط يف)ط(.(1
(, 90/931) (, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/339) الوجيز للرافعي ( ينظر العزيز شرح(1

 (.1/373للعمراين ) البيان يف مذهب اإلمام
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ت إن خرجو ا مائة أعيدت بينهما, فإن خرجت للذي قيمته مائة عتق ورق اآلخر, أحدمه
 ائة عتقا, وأعيدتا املثوإن خرجت أوال للذين قيمتهما ثل, لآلخر عتق وعتق من األول ثلثاه

بينهما,  عيدت القرعةقيمتامها مائة, أفإن خرجت على الذين   اجلزأين اآلخرين,بني القرعة
فإن  ,قيمتامها مائة وثلث أعيدت بينهمافمن خرجت له عتق ثلثاه, وإن خرجت للذين 

وإن خرجت على , ة عتق مجيعه وعتق من اآلخر ثلثاهخرجت على الذي قيمته ثلث املائ
 (9), وهذا تطويل بال فائدة.اآلخر عتق مجيعه

كما لو كانوا ستة أعبد,   ,, وليس للقيمة ثلث صحيحان للمعدود ثلث صحيحوإن ك
فإن خرجت  كذلك,ون  ؤ وقيمة اثنني مخسون, وقيمة ثالثة مخسون, فيجز  ,قيمة أحدهم مائة

ثالثة عتقوا مث وإن خرجت لالثنني أو ال يه, واألعبد اخلمسة,للواحد عتق ثلثاه ورق ابق القرعة
ه سدسه ورق ابقيه مع فإن خرجت للواحد عتق من (0)(,خراآل )اجلزءأقرع بني الواحد وبني 

االثنني أقرع بينهما, فمن  حزب فإن كان (3)(للجزء اآلخر,)وإن خرجت  اجلزء اآلخر,
 (3)مع العبد اآلخر. عتق كله ورق صاحباه خرجت له القرعة

, قيمتهم كثمانية أعبد  ؛وإن مل يكن للمعدود ثلث صحيح وال للقيمة ثلث صحيح
 :فقوالنمتساوية 

ثة وثالثة حبيث يقرب من التثليث فيجزؤون ثال : أهنم جيزؤون ثالثة أجزاءأصحهما
 .واثنني, ويقرع بينهم

مث يقرع بينهم بسهم رق  ,غريهم واحنصر العتق فيهمرق  ,فإن خرجت قرعة احلرية على ثالثة
 .وذلك متام الثلث فمن خرج له سهم الرق رق ثلثه وعتق ثلثاه مع اآلخرين)وسهمي عتق, 

بني الستة, وجيعل كل اثنني  مث تعاد القرعة ,على االثنني عتقا (5)وإن خرج سهم احلرية

                                 
 (.300(, املطلب العايل البن الرفعة حتقيق فرح دلدوم )93/339) ( العزيز شرح الوجيز للرافعي(9
 ( "احلزب اآلخر".303( يف)و( "اجلزآن األخري" ويف املطلب العايل )(0
 ( "حزب الثالثة".303( يف)و( للجزآن األخري" ويف املطلب العايل )(3
 (.303( ينظر املطلب العايل البن الرفعة حتقيق فرح دلدوم )(3
 ( أي أوال.(5
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فمن خرج له سهم احلرية  (9)(بينهما, خرج سهم احلرية الثنني منهم أَعدان القرعة جزءا, فإذا
 .ا أثبتنا يف الرقاع احلرية والرقثلثاه, هذا إذ (0)/عتق

 ,رج قرعة أخرىبني الست بل خت مل تعد القرعة فإذا خرج سهم اثنني ,فإن كتبنا األمساء
وال جيوز على هذا أن  ق ثلثه,ق عتني فيها, فمن خرج له سهم العتملسمِّّ بني الثالثة ا مث يقرع

 .ربعة واثنني واثننيزئهم أجن
ال نراعي التثليث, بل نراعي ما هو أقرب إىل فصل األمر, فيجوز  انأ: والقول الثاين
إن ة, فيف واحد ثبت الرق يف ثالث والعتقننا الرق واحلرية, فمث إن أثبت ,جتزئتهم أربعة أجزاء

الثنني آخرين  خرجت القرعة فإذا ,بني الستة نني عتقا وتعاد القرعةالث احلرية خرجت رقعة
 (3)أقرعنا بينهما كما سبق.

: وال يبعد على هذا أن جيوز إثبات العتق يف رقعتني والرق يف رقعتني, ويعتق قال الرافعي
عتق , ويقرع بني اللذين خرجت هلما رقعة الأوالً  عتقال]االثنان اللذان خرجت هلما رقعة 

 (3)[.الثانية
مث خنرج رقعة , ذا خرجت رقعة اثنني ابحلرية عتقاكل اثنني يف رقعة, فإوإن شئنا أثبتنا اسم  

 (5)عتق ثلثاه. أخرى عليهما, ويقرع بني االثنني اللذين امسهما فيها, فمن خرجت له القرعة
فإن   ؛الثلث احدة بعد واحدة إىل أن يتمكتب أمسائهم يف مثان رقاع ويخرج و أن ت وجيوز

 :كان العبيد سبعة
 .ثة واثنني واثننيثال)زئهم جن :فعلى القول األول

 .شاء إىل أن يستويف الثلثجنزئهم كيف ن :وعلى الثاين

                                 
 ( سقط يف)و(.(9
 ./ب(12)( (0
روضة  ,(93/330) (, العزيز شرح الوجيز للرافعي7/377) ( ينظر الوسيط يف املذهب للغزايل(3

 (.931ــــــ90/931) الطالبني وعمدة املفتني للنووي
( يف)ط( "الرق أوال, ويقرع بني اللذين خرجت هلما رقعة الرق الثانية" واملثبت من )و( موافق ما يف (3

 (.93/330) العزيز شرح الوجيز للرافعي
 (.93/330) العزيز شرح الوجيز للرافعيينظر ( (5
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 (9)(:وإن كانوا أربعة
فإن خرج سهم احلرية ألحد الواحدين عتق,  ,اا وواحدً زئهم اثنني وواحدً جن :فعلى األول

وإن خرج لالثنني أقرعنا  فمن خرج له سهم احلرية عتق ثلثه, بني الثالثة, مث نعيد القرعة
 ثلثه. بينهما, فمن خرج له سهم احلرية عتق كله ومن اآلخر

 أثبتنا الرق واحلرية يف الرقاع. (0)]إذا[هذا
فمن خرج  ,ريةويخرج ابسم احل (3)]رقعة[إن شئنا أثبتنا اسم كل واحد يف  :وعلى الثاين

 ق, ومن خرج امسه اثنيا عتق ثلثه.امسه أوال عت
 :وإن كانوا مخسة

 .ازئهم اثنني واثنني وواحد: جنفعلى األول
 (3)أن نثبت أمساءهم يف مخس رقاع. لنا :وعلى الثاين

 ,والثالثة ثالثة أجزاء صر هذا كله, أان جنعل االثنني جزأين,وخمت (5):القاضي الطربيقال 
كل جزء ثلث املال, جعلت  (3)/حىت يكون واألربعة فصاعدا إن أمكن تعديل األجزاء ابلقيمة

 .ثالثة
أهنم جيزؤون  :فالصحيحوإن مل يكن ذلك ألنه ال ثلث صحيح لعددهم وال لقيمتهم, 

 (7)الثلث.ثالثة ويقرع بينهم حىت يستويف 

                                 
 يف)و( متكرر. ((9
 ( سقط يف)ط(.(0
 (.93/330( يف النسختني )ط( و )و( "قرعة" والصحيح املثبت كما يف العزيز )(3
 (.93/330) العزيز شرح الوجيز للرافعيينظر ( (3
, َأحد  بن طاهر بن عمر الطربي , الفقيه الشافعي الطربي هو: أبو الطيب طاهر بن عبدهللا ( القاضي(5

 محلة املذهب ورفعائه , روى عنه اخلطيب البغدادي وأبو إسحاق الشريازي وغريه, وقرأ على ابن كج
 اخلالف واملذهب واألصول والتعليقة الكربى يف فروع الشافعية , وصنف يف له شرح خمتصر املزين

 (.5/90طبقات الشافعية الكربى )ينظر ه(. 352)ت 
 ./أ(19)( (3
 (.90/913كفاية النبيه يف شرح التنبيه البن الرفعة )ينظر  ( (7
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فإن كان املقصود عتق  ,إذا كان املقصود عتق الثلث (0)(كله)هذا  (9):املاورديقال 
 وا جزأينوإن كان املقصود عتق النصف, جزئ, وا أربعة أجزاء؛ ألن خمرجه من أربعةالربع, جزئ

 (3).على هذا مث
 .؟بابمث القوالن يف االستحقاق أم يف االستح

 (3).والغزايل (5)واختاره اإلمام (3),وكل من الطريقني جائز : مها يف االستحبابقال القاضي   
 (1).كالم األكثرين  ىقتضوهو م  (1),مها يف االستحقاق (7):الصيدالينقال 

                                 
 العالمة أَقضى القضاة أبو احلسن على بن دمحم بن حبيب البصري املاوردي هو : اإلمام ( املاوردي(9

, صاحب احلاوي, واإلقناع, ودالئل النبوة, واألحكام السلطانية, كان من وجوه الفقهاء الشافعي
عظيم القدر متقدما عند السلطان وَأحد األَئمة, حدث عن احلسن الشافعيني, وكان رجال جليال 

ه(. 352بن علي اجلبلي, ومجاعة, وحدث عنه أبو بكر اخلطيب, وويل القضاء ببلدان شىت, )ت
(, وسري َأعالم النبالء 3/010(, ووفيات األعيان )0/333ينظر طبقات الفقهاء للشريازي )

 (.5/037(, طبقات الشافعية للسبكي )91/33)
 ( سقط يف)و(.(0
 (.33_  91/30احلاوي الكبري )ينظر ( (3
 (.90/931) ( , روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي91/033( ينظر هناية املطلب  )(3
 ( املصدر السابق.(5
 (.7/377الوسيط )ينظر ( (3
َأيب بكر  , تلميذ اإلمامهو: دمحم بن داود بن دمحم الداودي أَبوبكر شارح خمتصر املزين ( الصيدالين(7

علي اتريخ  املروزي, َأكثر ابنح الرفعة النقل عنه يف املطلب, قال ابن قاضي شهبة:مل أقف القفال
 (.3/931(, وطبقات الشافعية الكربى )9/093نظر طبقات الشافعية )يوفاته . 

 (.90/931) ( , روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي91/033( ينظر هناية املطلب  )(1
 (.90/931) روضة الطالبني وعمدة املفتني للنوويينظر (  (1
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 فصل: يشتمل على مسائل.    
فإن كان مستغرقا هلم  ,ته عبدا أو عبيدا ومات وعليه دين: أعتق يف مرض مو األوىل

 (9).وتصرف أمثاهنم يف الديون باعونفي ,فالدين مقدم على العتق
 (0): ينفذ فيما حيتمله الثلث.يقال القاض ,الدين من ماله ءاقضأجنيب بفلو تربع الوارث أو 

 :أان أقضيه وأنفذ العتق يف اجلميعوجهني يف نفوذه فيما إذا قال الوارث:  وحكى الرافعي
 .: ينفذأحدمها
 (3).: الوالثاين

 (7)الدين. (3)]قضاء[ قبل (5)الرتكةعلى الوجهني يف نفوذ تصرف الوارث يف  (3)وبنامها بعضهم
  

                                 
(, 90/952) (, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/333) العزيز شرح الوجيز للرافعيينظر ( (9

 (.1/093للعمراين ) البيان يف مذهب اإلمام
 (.305طلب العايل البن رفعة حتقيق فرح عبد هللا دلدوم )املينظر (  (0
 (.93/333) العزيز شرح الوجيز للرافعيينظر ( (3
(, وَأيب احلسني 1/371يف التهذيب ) (, والبغوي0/373َأيب إِّسحاق الشريازي يف املهذب )منهم: ( (3

 (.959_  90/952يف الروضة ) (, والنووي1/371مراين يف البيان )الع
  بكسر الراء يف اللغة: الشيء املرتوك, وما يرتكه الشخص ويحبقيه.( الرتكةح (5

من أموال منقولة, كالذهب والفضة وسائر  الرتكة: هي مجيع ما يخلفه امليت بعد موته,ويف االصطالح: 
ما تركه امليت من األموال صافيا عن  , وقيل:النقود واألاثث, أو غري منقولة كاألراضي والدور وغريها

تعلق حق الغري, وقيل: حق يقبل التجزُّء يثبت ملستحق, بعد موت من كان ذلك له. ينظر لسان 
 (.9/53لتعريفات )وا(, 5/79الفقه املنهجي )(, 92/323العرب )

 ( سقط يف)ط(.(3
 .(93/333) العزيز شرح الوجيز للرافعيينظر ( (7

يف املطلب هذا البناء وقال: مل أر ذكره يف هذه املسألة, وإمنا هو مذكور  وقد استنكر ابن الرفعة      
 (.303عايل البن الرفعة حتقيق فرح دلدوم ), املطلب الفيها إذا قالت الورثة ذلك بعد ظهور الدين
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 ,تنفيذ (0)الوارث( ار)إخبوبنامها على اخلالف يف أن  (9),الشيخ أبو حامدواستبعده 
 (3).؟فال فينفذ العتق أو إجازة

 (5).وينبغي أن يكون األصح نفوذه (3):النوويقال 
, فينفذ العتق بقدر ع الرتكة, فالباقي بعد وفاء الدين كأنه مجيوإن مل يكن الدين مستغرقا

 (3)هذا كله إذا اتصل ظهور الدين ابملوت. ثلثه,
فقد  ,فإن كان الدين مستغرقا أو بغريها, إما ابلقرعة ,ظهر إال بعد احلكم ابلعتقإن مل يف

 (7)لعتق يبطل.أن ا :الثالثة ةيمرَّ يف اخلاص

                                 
( أبو حامد اإلسفراييين هو: األستاذ العالمة شيخ اإلسالم أبو حامد أمحد بن أيب طاهر دمحم بن أحد (9

اإلسفراييين, شيخ الشافعية ببغداد, تفقه على أيب احلسن بن املرزابن, وأيب القاسم الداركي, ومسع 
, والفقيه سليم ه تالمذته: أقضى القضاة أبو احلسن املاورديالسنن من الدارقطين, وحدَّث عن

الرازي, وأبو علي السنجي وآخرون, قال الشيخ أبو إسحاق يف الطبقات: انتهت إليه رائسة الدين 
ه(. ينظر سري أعالم النبالء 323ت سنة ), ماوالدنيا ببغداد, وعلق عنه تعاليق يف شرح املزين

 (.9/970(, طبقات الشافعية البن قاضي شهبة )9/335(, وطبقات الشافعيني )97/913)
 ( يف)و( إجازة الوارث.(0
 (.93/335) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(3
, حميي الني أبو زكراي, احلافظ الفقيه الشافعي و : حيىي بن شرف بن مري بن حسن النوويه النووي( (3

حمرر املذهب ومهذبه وضابطه ومرتبه, ولد سنة إحدى وثالثني وست مائة, ونشأ ببلده نوى, وقرأ 
وربع املهذب, ولزم شيخه الكمال إسحاق بن أمحد املغريب وغريه, ومسع هبا القرآن, وحفظ التنبيه, 

من الرضي بن برهان الدين, والشيخ مشس الدين ابن أيب عمرو, وإمساعيل بن أيب اليسر, ألف 
مؤلفات كثرية, منها: الروضة واجملموع شرح املهذب, شرح صحيح مسلم, هتذيب األمساء واللغات, 

 .(9/192(, وطبقات الشافعيني )1/937ات الشافعية الكربى )ه, ينظر طبق373تويف سنة 
 (.90/959) روضة الطالبني وعمدة املفتني للنوويينظر ( (5
 (.339)(, املطلب العايل البن الرفعة حتقيق فرح دلدوم 7/377) ( ينظر الوسيط يف املذهب للغزايل(3
(, روضة الطالبني وعمدة املفتني 93/335) الوجيز شرح العزيز للرافعي /ب(,13) اللوحة رقمينظر ( (7

 (.90/950) للنووي
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  (9).الوجهانالدين من موضع آخر ففي نفوذه  الوارث فإن قضى
 (0)وسر ابإلعتاق فقد مر حكمه مث.ق عبدا واحدا يمل يكن مستغرقا, فإن كان املعتَ إن و 

 :من أصلها خالف ففي بطالن القرعة أكثر (3)وإن كان
وال )فيقرع  ,ا لو كان الدين معروفا عند املوتفيكون احلكم كم (3)بطل,: تأحدمها

 .ة العتق أوالقرع (3)/م الدين على من خرجت لههبوقوع س (5)(بايلي
, الرتكةفإن كان قدر نصف  لكنه يرد من العتق قدر الدين, (7),: ال يبطلوأظهرمها

 .لثها, رددانه يف قدر ثلثهم وهكذاوإن كان ث رددانه يف نصف من أعتقنا,
, وأعتقنا اثنني منهم مث ظهر دين بقدر قيمة القيمةفلو كان العبيد ستة متساويني يف 

, يبقى أربعة وثلثهم فنبيع من األربعة عبدين للدين أيهما كاان؛ ألنه الحق هلم يف العتق ,عبدين
بسهم عتق وسهم رق, فمن خرج له  (1)(خرج هلما سهم احلرية)عبد وثلث, فيقرع بني اللَذين 

 (1).سهم الرق رق ثلثاه وعتق ثلثه مع اآلخر
 لذين كان خرج هلما سهم احلرية,ل ا, أقرع بنيوإن ظهر الدين بقدر قيمة ثالثة منهم

 (92)خرج له سهم احلرية عتق ورق اآلخر.فمن 

                                 
 (.90/952) روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي(, 93/333) ( ينظر الوجيز شرح العزيز للرافعي(9
 (307( و )037املطلب العايل البن الرفعة حتقيق فرح دلدوم ) ينظر( (0
 , أو".( يف)و( زايدة "واحدا عتق ابلقرعة(3
 (.1/913(, حبر املذهب )91/31) ( ينظر احلاوي الكبري للماوردي(3
 (.90/950( والروضة )93/335( يف)و( "وال ينايف" واملثبت موافق ملا يف العزيز )(5
 ./ب(19)( (3
الروضة  ,(93/335) العزيزينظر إن تربع الوارث أبداء الدين, نفذ العتق.  :والنووي وقال الرافعي( (7

(90/950.) 
 (.93/335( يف)و( "خرجت هلم سهم احلرية" واملثبت موافق ما يف العزيز )(1
(, 90/950) (, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/335) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(1

 (.301العايل البن الرفعة حتقيق فرح دلدوم ) املطلب
 (.90/950) (, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/335) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(92
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بقدر قيمة عبد,  عبدا وثلثا, مث ظهر دين , وكنا قد أعتقنا ابلقرعةوإن كان العبيد أربعة
ول يباع يف الدين واحد من اللذين أثبتناهم على الرق, ويقرع بني اللذين خرج فعلى هذا الق

 ما سهم احلرية.هل
الذي  (0)استقرت احلرية له, وعاد الثلث (9)[ه]كلفإن خرجت احلرية للذي كنا أعتقناه 

لذي عتق ثلثه, استقرت حرية ثلثه وعاد ثلث ل إن خرجتو , أعتقناه من اآلخر إىل الرق
 (3)لرق.صاحبه إىل ا

على أن الورثة إذا اقتسموا مث ظهر دين, هل تنقض  :اخلالف وبىن الصيدالين
 ؟.(3)القسمة

 (5).ابطلة أو موقوفة وإذا اقتسموا عاملني ابلدين فالقسمة
فال تنقض  زرافإأما على القول أبهنا  أهنا بيع,مفرع على  :واخلالف يف انتقاض القسمة

 (3)إال إذا مل يوفوا الدين.
 (7).مبا إذا مل يتربع الوارث بوفاء الدين :قيد ما فرَّعناه على القول الثاين والرافعي

 
                                 

 (.1/371والتهذيب )( 93/333( يف)ط( "كأنه" واملثبت من )و( موافق ما يف العزيز )(9
 (  يف)ط( زايدة كلمة :من". (0
 (.93/333) العزيز شرح الوجيز للرافعيينظر ( (3
 .مة: املقامسة اليت جتري بني الشركاء, حيث يكون املقسوم ملك وحق شائع بينهم( املقصود ابلقس(3
( الشافعي , فنقول: اشتهر القوالن )َأي: عن اإلمامقال إمام احلرمني: فأما الكالم يف ماهية القسمة     

 إفراز حق:بيع أو  يف أن القسمة
: أهنا بيع, )وتقديره(: كأن كل واحد من الشريكني ابع ما كان له فيما صار إىل صاحبه, أحدمها

 .فإن حق كل واحد كان شائعا يف مجيع املال قبل القسمة
. , فتعني ابلقسمةة: أهنا إفراز حق, فكأن حق كل شريك مل يكن متعينا قبل القسمالثاين والقول

 (.3/053للعمراين ) (, والبيان يف مذهب اإلمام91/553ينظر هناية املطلب يف دراية املذهب للجويين )
 (.93/333) العزيز شرح الوجيز للرافعيينظر ( (5
 (.301( ينظر املطلب العايل البن الرفعة حتقيق فرح دلدوم )(3
 (.93/335) العزيز شرح الوجيز للرافعيينظر ( (7
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جميئ الوجهني  :املتقدمني, وإال فالظاهر أنه تفريع منه على أحد الوجهني :(9)الظاهرو
 (0)هنا أيضا.

غرقهم فيقرع بينهم أما إذا أعتق يف مرض موته عبيدا ال ميلك غريهم, وعليه دين ال يست
على  الدين من الرتكة (3)/ة بنسبةلينصرف العتق عما يتعني للدين, وتكون التجزئ للدين والرتكة

 (3)ما أييت.
سهام؛ سهم  ويقرع بينهما بثالث للورثة والعتق للرتكة (5)(خرج)اجلزء الذي  زئجن مث
 .؟والدين دفعة واحدة العتق والرتكةوهل جيوز أن يقرع أوال بني  ,, وسهمان للورثةللعتق

ويخرج سهما للدين, , ءأجزا (3)]أربعة[هم , فيجزئكما إذا كان الدين قدر ربع قيمتهم
 ., وسهمني للرتكةقوسهما للعت

, وجزأين لعتققدر نصف قيمتهم وهم ستة, فيجزؤون ثالثة للدين, وجزء لوكما إذا كان ب
 :هانوجللورثة؟. فيه 

 .ال (7),وهو نصه يف املختصر :أصحهما
 (1): نعم.واثنيهما

                                 
, ومادة الظهر مفيدة ملعىن العلو حنو  تعاىل الظاهر: لغة: خالف الباطن, ومن أمساء هللا( الظاهر(9

}ليظهره على الدين كله{, ومعىن املعونة }تظاهرون عليهم ابإلمث{, ومعىن الظفر كقوله} كيف وإن 
 يظهروا عليكم{.

مها أرجح, ففيه معىن العلو وهو املعىن ويف اصطالح األصوليني: هو املرتدد بني احتمالني فأكثر هو يف أحد
(, تنقيح الفصول 513(, الكليات )ص:333املتبادر إىل اللفظ. ينظر القاموس احمليط )ص:

 (.9/553(, شرح خمتصر الروضة )37)ص:
 (.91/553( ينظر هناية املطلب يف دراية املذهب للجويين )(0
 ./أ(10)( (3
 (.90/952) روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي ,(93/333) العزيز شرح الوجيز للرافعيينظر ( (3
 ( يف)و( يخرج. (5
 ( سقط يف)ط(.(3
 (.1/332) خمتصر املزينينظر ( (7
 (.90/952) روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي ,(333ـــــ93/333) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(1
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  (0)يعتق من خرجت له قرعة العتق. (9):البغويو وعلى هذا قال القاضي
 (3): يتوقف إىل أن يقضى الدين.وقال الغزايل

أقرعنا حيث ال دين, مث ظهر هني املتقدمني فيما إذا الوجهان مبنيان على الوج :وقيل
 (3)؟.دين غري مستغرق, هل تنقض القرعة

 .الف يف أن الدين هل مينع اإلرث؟مها مبنيان على اخل :وقيل
نقض : أن الظهور ال ياألصحلثاين؛ ألن , ترجيح الوجه االبنائنيومقتضى هذين 

 (5), وأن الدين ال مينع اإلرث.ةالقسم
ف قيمتهم جعلناهم قدر نص التجزئة حبسب الدين, فإن كان تكون وعلى الصحيح

 .هم دين وسهم تركةجزأين وأقرعنا بس
وإن , أخرجنا إحدامها على أحد اجلزأينو  يف أخرى, وإن شئنا كتبنا الدين يف رقعة والرتكة

 .ة وأخرجنا رقعة للدين أو للرتكةيف رقع (3)(كل جزء)شئنا كتبنا أمساء 
قرعنا أو بقدر قيمة ربعهم جزأانهم أربعة, وأ ,وإن كان بقدر قيمة ثلثهم جزأانهم ثالثة

 .بسهم دين وثالثة أسهم تركة
 (7)جيوز أن يقرع بني العتق والورثة قبل إيفاء الدين الحتمال التلف.وال 

                                 
, كان إماما لفراء الشافعيبن ا هو: احلسني بن مسعود بن دمحم, العالمة, حمي السنة  أبو دمحم البغوي البغوي( (9

را, له التهذيب يف الفروع, وله شرح السنة والتفسري املسمَّى معامل التنزيل, تفقه على  جليال فقيها حمدِّاث مفسِّّ
ه(. 593د العطاري وغريه )ت حسني, ومسع احلديث منه وغريه, روى عنه أبو منصور دمحم سع القاضي

 (.0/933(, وفيات األعيان )99/052(, اتريخ اإلسالم )9/019ينظر طبقات الشافعية )
 (.330(, املطلب العايل البن الرفعة حتقيق فرح دلدوم )1/371) للبغوي التهذيب يف فقه اإلمامينظر ( (0
 (.7/371) الوسيط يف املذهب للغزايلينظر ( (3
 (.93/333) العزيز شرح الوجيز للرافعيينظر ( (3
(, مغين 339ق فرح دلدوم )(, املطلب العايل البن الرفعة حتقي9/51) ( ينظر منهاج الطالبني للنووي(5

 (.3/522احملتاج للشربيين )
 ( يف)و( مكرر.(3
 (.90/952) روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي ,(93/333) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(7
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 ,ا بعض العبيد ابلقرعةندفني أو غريه بعد ما أعتق (9)(مال من)لو ظهر للميت : فرع
 وأرققنا بعضا.

فيدفع إليهم عا من حني العتق, حكم بعتقهم مجي ,قيمتهم أو أكثر فإن كان مثلي
يظن  (0)[نكاحا ]نكح امرأة وال يرجع الوارث مبا أنفق عليهم, كمن ,ساهبم من حينئذأك

 (3)على أن ال يرجع. ألنه أنفق ؛رق بينهمامث فح  ,صحته فبان فاسدا
 (3)ةاملبتوتعلى  لو أنفقف ما خبال ,وكذا هنا يقال: يرجع,أن  : وحيتملقال القاضي

 (5)مث ابن أن ال محل فإنه يرجع. ,لبقول القواباحلامل 
كما   ,هم, أعتقنا ابلقرعةمن أرققنا (3)/؛ أبن خرج من الثلث بعضوإن كان دون ذلك
يقرع بني اللذين  ,ج به عبد آخر من الثلثمث ظهر ما يخر  ثالثة, إذا كنا أعتقنا واحدا من

 (7)أرققناهم؛ فمن خرج له سهم احلرية عتق.
مائة  قيمة كلٍ  ,ن كانوا أربعةمثل أ ؛من أصل الدين (1)(عتق بعضهم)ولو كان وقع 

فعتق واحد ) ,عنا بني الباقني, وبعنا عبدا للدين مبائة, وأقر وعليه مائة, وأقرعنا للدين والرتكة
 ,فظهر له مائة (1)(ورق اثنان,

                                 
 ( سقط يف)و(.(9
 ,(99/372(, واحلاوي )1/371واملثبت من )و( موافق ملا يف التهذيب )( يف)ط( "يلج نكاحا" (0

 ( .90/959الروضة )و 
ين احملتاج (, ومغ90/959) (, روضة الطالبني للنووي1/371) للبغوي ( ينظر التهذيب يف فقه اإلمام(3

 (.3/333للشربيين )
, وهو القطع, ويف االصطالح: هي املطلقة طالقا ابئنا )الطالق( املبـْتحو (3 البائن: هو الذي  تَةح يف اللغة: من الَبتِّّ

(, ومعجم لغة 93/33(, )0/7نظر لسان العرب )ي بعقد جديد(. ال ميلك الزوج فيه اسرتجاع املرأة إال
 (.9/929الفقهاء )

 (.92/315( ينظر النجم الوهاج يف شرح املنهاج ألبو البقاء الدمريي )(5
 ./ب(10)( (3
 (.90/959) ( ينظر روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي(7
 ( يف)و( عتق أحدهم.(1
 (.335( يف)و( "فيعتق واحد ويرق اثنان" واملثبت موافق ما يف املطلب العايل )(1
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وال تنقض  (0)(,عليه)يف العبد, ويصري بظهورها كمن ال دين  (9)البيعفينفسخ بظهورها 
 له القرعةفمن خرجت  أبطلنا بيعه والباقيان للورثة,ذي فيقرع بني العبد ال (3),اتفاقا هنا القرعة

 (3)عتق ثلثه.
 ,له غريهم, فأعتقنا ثلثهم ابلقرعةيف املسألة فيما إذا أوصى بعتقهم وليس وجيري احلكم 

 (5)ت,ويف كسبهم من حني املو  ,تحقاق اجلميع للعتقتبينا اس ,فإذا ظهر مال مثلي قيمتهم
 (7)[(3).املوت والعتق]بني  بعتقه املوصىاخلالف املتقدم يف كسب 

أو  (1)[ما]أحدكقال: أبن  م العتق بني عبدين او أمتني فأكثر,أهب : إذااملسألة الثانية
أو اثنان منكم حران, أو اثنتان منكن حراتن, أو  ,ا]حر  أحدكم أو إحداكما أو إحداكن

 (1)أعتقت أحدكما أو أحدكم, أو إحداكما أو إحداكن.[
فإذا  ,عليهم فاقويلزمه االن (92)[بنييإىل أن ]عنهم  وقفمل يرد معينا, أمر ابلتعيني وتفإن 

 .عني واحدا أو واحدة تعني للعتق
  

                                 
 لغة: مقابلة شيء بشيء, وتقول: بعت مبعىن اشرتيت. ( البيع(9

(, مغين احملتاج 975) واصطالحا: مقابلة مال مبال على وجه خمصوص. ينظر حترير ألفاظ التنبيه للنووي
 (.  0/300للشربيين )

 ( يف)و( مكرر.(0
 (.91/50يف احلاوي ) نقله املاوردي :( االتفاق(3
 (.335ق فرح دلدوم )املطلب العايل البن رفعة حتقي, (91/50) ( ينظر احلاوي الكبري للماوردي(3
 (.1/371) ( ينظر البيان يف مذهب اإلمام(5
 ".( يف)ط( "من املوت والعتق(3
 (.333( ينظر املطلب العايل البن رفعة حتقيق فرح دلدوم )(7
 ( يف)ط( أحدمها.(1
 ( سقط يف)ط(.(1

" واملثبت من )و( موافق ملا يف العزيز )( يف)ط( (92  (.93/337"إىل أن يتبنيِّّ
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وهل العتق وقع من حني  أعتقت هذا, ال, بل هذا, عتق األول دون الثاين, فلو قال:
 (0):وجهانأو التعيني؟, فيه  (9)الطالق

 (3).يكون تعيينا يف األمة؟هل  : أن الوطء,عليهما (3)القفالوبىن 
 (5): أنه تعيني.واألصح

 (7).(3)حد  فإن قلنا: ليس بتعيني, فعني العتق يف املوطوءة, فال 
  

                                 
ونقض حله  قح بفتح الطاء يف اللغة: التخلية واإلرسال وإزالة القيد, ويف الشرع: إزالة النكاح( الطَّال(9

(, 9/59. ينظر طلبة الطلبة ), وقيل: إزالة عقد النكاحرفع قيد النكاح بلفظ خمصوص, وقيل:
 (.9/513والكليات )

 (.90/953) دة املفتني للنووي(, روضة الطالبني وعم93/337) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(0
الزاهد اجلليل البحر أحد أئمة الدنيا عبدهللا بن أمحد بن عبد هللا املروزي, املعروف أَبيب  هو : اإلمام ( القفال(3

إمام خراسان يف عصره, ، ألنه كان يعمل األقفال يف ابتداء أمره وإمنا قيل له القفال)الصغري(,  بكر القفال
املروزي ومسع  من اآلاثر ما ليس لغريه من أَبناء عصره, تفقه على الشيخ أيب زيد وله يف مذهب الشافعي

حسني والشيخ أبو  منه وغريه, اشتغل عليه خلٌق كثرٌي وانتفعوا به, منهم الشيخ أبو علي السنجي والقاضي
ينظر  ه(.397دمحم اجلويين والد إمام احلرمني, له شرح التلخيص وشرح فروع دمحم بن احلداد املصري, )ت 

(, 9/313(, وطبقات الفقهاء الشافعية البن الصالح )5/53طبقات الشافعية الكربى للسبكي )
 (.9/910( طبقات الشافعية البن قاضي شهبة )3/33ووفيات األعيان )

 (.93/932(, كفاية النبيه البن الرفعة )92/931) ( ينظر حبر املذهب للروايين(3
 (.3/323(, مغين احملتاج للشربيين )3/357( ينظر أسىن املطالب لزكراي األنصاري )(5
( احلَدُّ يف اللغة: املنع, واحلاجز بني الشيئني لئال يختلط أحدمها ابآلخر أو يتعدى أحدمها على اآلخر, (3

 واحلدود موانع من اجلناايت فسميت هبا لذلك.
رٌة شرع  (.9/973(, ومعجم لغة الفقهاء )9/15اً. ينظر مجهرة اللغة )ويف االصطالح: عقوبٌة محَقدَّ

 (.93/337) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(7
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فإن قلنا: حيصل ا, ضا على هذ: أن وجوب املهر ينبين أيعن القاضي وحكى البغوي
 وهو مشكل. (9)وإن قلنا: ابلتعيني, فال. ل, وجب,ابللفظ األو 

 (0): اجلزم بعدم وجوبه.القاضي واملوجود يف تعليق
ق يف غريها, احنصر العت ,الوطء تعيني :ووطء إحداهن, وقلنا ,ام يف إماءولو كان اإلهب
, ما لو ماتت إحدى األمتني على الوجهني يف أن العتق مب حيصلوبين  ,فيؤمر ابلتعيني فيهن
 ,؟قبل التعيني أو قتلت

 .نية, وكانت دية املقتولة لورثتها, فعني العتق يف امليتة, رقت الثافإن قلنا حيصل ابللفظ األول
كانت أقل  (3)/وإن ,قيمتها له, وعتقت الباقيةوإن عينه يف الثانية, كان على القاتل 

 (3).قيمة
؛ ألن امليتة ال تقبل تعني الباقية للعتقت: والرافعي , قال اإلمامابلتعينيحيصل قلنا: ن إو 

 (5)اإلعتاق.
و قال: هلل علي كما ل  (3).[ةيللحر ]: يبطل اإللزام وال يؤمر أن يبني الباقية القاضيوقال 

 .انتهى (7),فمات أحدمها, يبطل اإللزام ,أن أعتق أحد هذين
  

                                 
 يز شرح الوجيز للرافعي(, العز 1/310( و )3/992) للبغوي ( ينظر التهذيب يف فقه اإلمام(9

 (.90/953)للنوي روضة الطالبني وعمدة املفتني(, 93/337)
 (.93/939( ينظر كفاية النبيه البن الرفعة)(0
 ./أ(13)( (3
 (.331املطلب العايل البن الرفعة حتقيق فرح دلدوم )ينظر ( (3
 (.93/337) (, العزيز شرح الوجيز للرافعي91/039ب للجويين )( ينظر هناية املطلب يف دراية املذه(5
 ( يف)ط( للحرة. (3
 (.331املطلب العايل البن الرفعة حتقيق فرح دلدوم )ينظر ( (7
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كما حر, فباع أحدمها أو أنه لو قال: إذا جاء الغد فأحد  (0)ابن سريجعن  (9)وقد تقدم
, مل يعتق؛ ألنه ال ميلك إعتاقهما أعتقه أو مات قبل جميء الغد, وجاء الغد واآلخر يف ملكه

كما لو قال لعبده وعبد غريه: أحدكما حر, ال يكون له   ,ميلك إيقاعه يف أحدمهاحينئذ, فال 
 (3)حكم.

نه يقع عند التعيني فماتت إحدامها إ :, إذا قلنامن الطالق يف نظريه وقد حكى الغزايل
هنا يقع من حني اللفظ للضرورة, أو تبني وقوعه على املعينة قبل  قبله خالفا يف أن الطالق

 (3)بني االنفساخ قبله للضرورة.تأان ن, : إذا تلف قبل القبضكما نقول يف البيع, موهتا
 (5).هنا ويظهر جميء هذا اخلالف

  

                                 
 ./أ(70اللوحة رقم )( (9
شيخ اإلسالم فقيه العراق أبوالعباس أمحد بن عمر بن سريج البغدادي,  هو: اإلمام ( ابن سريج(0

صاحب  , صاحب املصنفات, تفقه أبيب القاسم عثمان بن بشار األمناطي الشافعيالشافعي القاضي
, ويل القضاء بشرياز وكان يحفضل ببغداد و خترج به األصحاب , وبه انتشر مذهب الشافعياملزين

, تويف سنة ست وثالمثائة. ينظر طبقات الفقهاء حىت على املزين على مجيع أصحاب الشافعي
 (.93/029(, وسري أعالم النبالء )9/921للشريازي )

( 93/392يف العزيز ) الرافعي (, ذكر ذلك اإلمام331( ينظر املطلب العايل البن الرفعة حتقيق فرح دلدوم )(3
 (.90/992يف الروضة ) ومل ينسبه البن سريج, وكذا النووي

 (.5/300) ( ينظر الوسيط يف املذهب للغزايل(3
 (.331املطلب العايل البن الرفعة حتقيق فرح دلدوم )ينظر ( (5
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 إعتاق عبد معني, فقتل, (0)نذرولو  ال قصاص على القاتل إذا كان حرا, (9)[لٍّ كوعلى  ]
 (3)لورثة املقتول. (3)الديةد اللفظ املبهم فعليه فإن قلنا: حيصل العتق هنا عن

فيما دون الفرج والقبلة واللمس بشهوة وجهان مرتبان على  ويف حصول التعيني ابملباشرة
 .وأوىل أبن ال حيصل ,حصوله ابلوطء

 ويف حصوله ابلبيع ابملنع, وأوىل وجهان مرتبان على هذين الستخدامويف حصوله اب
 إلقباض الوجهان اللذان يف الوطء.مع ا (5)اهلبةواإلجيار و

 ل, بِّ من أعتقه قح مث إن عني يف  عتاق ليس بتعيني,ابحلصول هبا صحت, واإل :فإن قلنا
 .وإن عني يف غريه عتقا

 (3).الكفارةملقتول مل يلزمه إال ري افإن عني العتق يف غ ,ليس بتعيني تل أحدهموق  
 .وإن عينه فيه مل يلزمه القصاص

  

                                 
 وعلى حال.( يف)ط( (9
 ( النَّْذرح يف اللغة: النحب )الواجب( وهو ما ينذره اإلنسان فيجعله على نفسه حنبا واجبا.(0

(, 5/022ويف االصطالح: إجياب عني الفعل املباح على نفسه تعظيما هلل تعاىل. انظر لسان العرب )
 (.9/032(, والتعريفات للجرجاين )9/377ومعجم لغة الفقهاء )

يةح يف االصطالح: املال الواجب يف إتالف نفوس اآلدميني, أما ما جيب يف إتالف ما دون النفس ( الدِّّ (3
 (.9/933(, وطلبة الطلبة )9/090فهو األرش. ينظر معجم لغة الفقهاء )

 (.93/331) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(3
 ةح يف اللغة: العطية اخلالية عن اأَلعواض واأَلغراض.( اهلِّبَ (5

 ويف االصطالح: التربع مبا ينتفع به املوهوب له.      
 (.9/053(, والتعريفات )9/923( وطلبة الطلبة )9/123وقيل: متليٌك بال عوض. ينظر لسان العرب )      

 : لغة من الكفر وهو السرت, وشرعا ما وجب على اجلاين جربا ملا منه وقع, وزجرا عن مثله.لكفارةا( (3
 ارَة أصلها من الكفر بفتح الكاف وهو السرت ألهنا تسرت الذنب وتذهبه.وقيل: اْلَكفَّ      

واصطالحا: تصرف أوجبه الشرع حملو ذنب معني, كاإلعتاق والصيام واالطعام, وغري ذلك. ينظر      
 (.310(, معجم لغة الفقهاء )010(, التوقيف على مهمات التعرف )905حترير ألفاظ التنبيه )
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 :وإن قلنا املقتول,لورثة  ام فعليه الديةاالهبحبصول العتق عند  (9)]فإن قلنا:[ أما املال,و 
 حبصوله ابلتعيني فال.

جه خبروج القتيل عن أهلية يف و (0)(و), أن يتعني العتق يف اآلخر ابلقتل ى ما تقدمومقتض
 (3)قبل التعيني قام وارثه مقامه على األصح املنصوص. ولو مات املبهم, العتق

 على اخلالف يف أن العتق يقع عند التلفظ أو عند التعيني؟. وبناه القاضي
 .مهال يقوم مقا :ولفعلى األ

 (3)يقوم. :وعلى الثاين
وال يبعد جراين  ,, وال حاجة عندي إىل هذا البناءأوىل : وهذا عندي ابلعكسقال اإلمام

 ومها مستقالن ابلتوجيه. (5)/القولني على املسلكني
 (3), فمن خرجت له عتق.مقامه, تعينت القرعةفإن قلنا: ال يقوم 

هذا كله إذا مل يرد معينا, فإن أراد معينا وقع العتق من حني التلفظ قطعا, ويؤمر ابلبيان, 
 عليه وتلزمه النفقة إىل البيان. وحيبس
 .وحيلفه أردتين,ولغريه أن يدعي عليه أنك  : أردت هذا, عتق,قال (7)]فإن[

 ويعتق هو أيضا ابليمني املردودة., فللعبد أن حيلف, فإن نكل السيد
 ا بل هذا, عتقا معا.ردت هذولو عني واحدا, وقال: أ

قال: أردت فإن , ك بياان, بل يبقى األمر ابلبيانمل يكن ذل ,منهم اواحد لولو قت
 املقتول, لزمه القصاص.

                                 
 ( يف)ط( فإن كان. (9
 ( سقط يف)و(.(0
 روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي ,(331ــــــ93/337) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(3

 (.953ــــــ90/953)
 (.333(, املطلب العايل البن الرفعة حتقيق فرح دلدوم )93/331) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(3
 ./ب(13)( (5
 (.91/033اية املطلب يف دراية املذهب للجويين )ينظر هن( (3
 ( سقط يف)ط(.(7
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يف  ينا للعتقيعتل هلم أمة, فوطئها مل يكن الوطء يف املقو  (9)(أو كان) ولو كن إماء
 بعد ذلك لزمه احلد واملهر. (0)[ها]عينفلو  ,غريها

 (3)ابلتذكر. أحمر ,تهمن عتق : نسيتقالولو 
 (3)أنه حيبس. األصحابوالذي أطلقه  ال,ه احتم: ويف حبسقال اإلمام

 :طرقالبيان ففي قيام وارثه مقامه ولو مات قبل 
 : نعم.أظهرها
 : ال.ةوالثاني
ليفه على حتلغريه ف, فإن قلنا: يقوم مقامه, فبني أحدهم : فيه القوالن املتقدمانةوالثالث

 م.نفي العل
 (5): أنه يقرع بينهم.فالظاهر, أو مل يكن واراث ,فإن قال: ال أعلم

 (7)(بل يتوقف.)ال,   (3):ابن أيب هريرة وعن
  (8)ري هذه األحكام فيما إذا مسى من أعتقه, مث قال: نسيت من مسيته.وجت

                                 
 ( يف)و( ولو كان.(9
 ( يف)ط( عتقها.(0
 (.335(, املطلب العايل حتقيق فرح دلدوم )953ـــــ90/950) ( ينظر روضة الطالبني وعمدة املفتني(3
 (.91/032 دراية املذهب للجويين )هناية املطلب يفينظر (  (3
 (.93/333) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(5
البغدادي, أحد أئمة الشافعية  أبو علي ابن أيب هريرة : هو احلسن بن احلسني القاضية( ابن أيب هرير (3

 من أصحاب الوجوه, تفقه أبيب العباس بن سريج والشيخ أيب إسحاق املروزي, وصنَّف شرح املزين
ف وعلق على الشرح تلميذه أبو علي الطربي, روى عنه احلافظ أَبو احلسن الدارقطين وغريه, صن

وغريه, مات سنة مخس وأربعني وثالمثائة. ينظر طبقات الفقهاء  التعليق الكبري على خمتصر املزين
(, 9/031(, وطبقات الشافعيني )3/053(, وطبقات الشافعية الكربى )9/990للشريازي )

 (.0/75وفيات األعيان البن خلكان )
 ( يف)و( بل توقف.(7
(, 90/953) (, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/333) ظر العزيز شرح الوجيز للرافعي( ين(1

 (.333املطلب العايل البن الرفعة حتقيق فرح دلدوم )
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نت وإن كا ,ت حامال صح التعليقه حر, فإن كان: إذا قال جلاريته: أول ولد تلدينالثالثة
 .(0)تقدما يف الطالق فوجهان (9)حائال

 (3)وحيث صح فولدت ميتا مث حيا مل يعتق احلي.
  (3).(5) حنيفةأيبوهو مذهب  (3)أبنه يعتق, وأفىت الغزايل

عتق إن كان  ,نسبا (7))له( فإن احتمل أن يكون ابنا ,: قال لعبده: أنت ابينالرابعة
 فإن كذبه مل يثبت نسبه., سبه إن كان صغريا أو ابلغا وصدقهجمهول النسب, وثبت ن

مبقدار ال يتصور فيه أو أصغر  وإن مل ميكن أن يكون ابنا له؛ أبن كان أكرب منه أو مثله
 (1)كما لو قال: أعتقتك من ألف سنة. (1)؛, لغا, فال عتق وال نسبأن يكون ابنا له

  

                                 
حلائل: كل حامل ينقطع عنها احلمل (, وقيل: ا75( احلائل: كل أنثى ال حتمل. التعريفات الفقهية )(9

 (.01/373نظر اتج العروس )يسنة أو سنوات حىت حتمل. 
 .(037ينظر اجلواهر البحرية حتقيق ايكي قاسيموف )( (0
 (.90/953) ( ينظر روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي(3
 (.331ق فرح دلدوم )( ينظر املطلب العايل البن الرفعة حتقي(3
فقيه امللة  الكويف أَبوحنيفة, اإلمام ( أبو حنيفة هو: النعمان بن اثبت بن زوطي بن ماه التيمي ابلوالء(5

ربعة عند َأهل السنة, قيل أصله من وعامل العراق وإمام احلنفية, الفقيه اجملتهد احملقق َأحد األَئمة األَ 
أَبناء فارس, ولد يف حياة صغار الصحابة ومل يثبت له حرٌف عن َأحٍد منهم, نشأ ابلكوفة وكان يبيع 
اخلز ويطلب العلم يف صباه مث انقطع للتدريس واإلفتاء, وكان قوي احلجة من َأحسن الناس منطقا 

(, وسري 3/331نظر الطبقات الكربى )يه(. 952وكان كرميا جوادا حسن املنطق والصورة, )ت 
 (.1/33(, واألعالم )3/312أَعالم النبالء )

(, وتبيني احلقائق 3/33نظر بدائع الصنائع )ي( فعنده ال يعتق امليت وإمنا يعتق احليُّ وتنحلُّ به اليمني. (3
 (.3/939للزيلعي )

 ( سقط يف)ط(.(7
 (.331ـــــ93/331) العزيز شرح الوجيز للرافعي ,(052ـــــ91/031( ينظر هناية املطلب للجويين )(1
 (.1/091) حبر املذهب للروايينينظر ( (1
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ويعتق يف أظهر الوجهني, سواء أكان العبد   ,ولو كان معروف النسب من غريه مل يلحقه
 (9)كبريا أو صغريا, مصدقا للسيد أو مكذاب.

: احلكم يف حصول الفراق وثبوت النسب كما يف إلمامقال ا ,ولو قال لزوجته: أنت أميت
 (0)العتق.

مطلقا,  : على ميت دين وله عبد فأعتقه وارثه أو ابعه أو تصرف يف الرتكةاخلامسة
 (3): أنه ال مينع.واألصحإىل الوارث؟.  انتقال الرتكة مينع (3)/فصحته تنبين على أن الدين

ك , فهل نقول انتقل امللالغرمي من الدين أو قضي من غري الرتكة أفإن قلنا: مينع, فأبر 
 (5).حينئذ أو تبني انتقاله ابملوت؟

  (3)صغووقال: إن  ,فيه ترددا, واستبعد األول حكى اإلمام
ح
 (7)م إىل الثاين.عظَ امل

 . غري مستغرق, فهل مينع انتقاهلا كلها أو قدر الدين خاصة؟ ولو كان الدين
ة؟. ياناجلأو  (1)الرهنوهل هو كتعلق  قطعا, مينع, فله تعلق ابلرتكة إن قلنا: الف ,وجهانفيه 

 (1).فيه خالف مرَّ 
                                 

 (.93/331) العزيز شرح الوجيز للرافعي, (91/052( ينظر هناية املطلب للجويين )(9
 (.91/052هناية املطلب يف دراية املذهب للجويين )ينظر ( (0
 ./أ(13)( (3
 (.9/991) منهاج الطالبني للنووي ,(93/325( ينظر هناية املطلب يف دراية املذهب للجويين )(3
 (.350( ينظر املطلب العايل البن الرفعة حتقيق فرح دلدوم )(5
يل صغا يصغو َصْغواً, إِّذا َمالالصَّ ( (3

َ
 (,0/112. مجهرة اللغة أليب بكر األزدي )ْغو: امل

 أي الذي صغى وأمال إليه معظم علماء املذهب.
 (.3/371هناية املطلب يف دراية املذهب للجويين )ينظر ( (7
لشرع: حبس الشيء حبق ميكن أخذه منه كالدين. انظر ْهنح يف اللغة: مطلق احلبس, ويف ا( الرَّ (1

 (.0/923(, ودستور العلماء )9/927(, وأَنيس الفقهاء )9/952التعريفات )
املطلب العايل البن  ,(الرهن/أ( يف كتاب 952))اللوحة  ينظر اجلواهر البحرية حتقيق دمحم عليم يوسف ( (1

 .(350الرفعة حتقيق فرح دلدوم )
. لرهونيضاهي طريق تعلق ا عندي أن تعلق الدين ابلرتكة الذي يقتضيه األصل: وقال اإلمام          

 (. 3/011هناية املطلب يف دراية املطلب )ينظر 
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 :وجهانمها؟. فيه عفهل يختص تعلقه بقدره منها, أو ي وإذا كان الدين غري مستغرق,
 (9).: الثاينأصحهما

 :إذا عرف ذلك
يف  احتيج إىل بيع الرتكة نإتصرفه إبعتاق وال غريه الدين مينع االنتقال, مل ينفذ  :فإن قلنا

 ,ابلتبني :وإن قلنا ك, وقلنا ابالنتقال حينئذ, فكذلك,بدون ذلالرباءة  وإن حصلت, الدين
 إذا فصل ما تصرف فيه بعد (0)املفلسفيظهر أن أييت يف صحته اخلالف الذي يف تصرف 

 (3).وأوىل ابلنفوذ ,ويكون العتق مرتبا على البيع ,الرباءة
 .؟فبان موتهظاان حياته,  أو اخلالف فيما إذا تصرف يف مال أبيه

 (3)يف هذه: الصحة. واألصح
ويف العتق  ,, مل ينفذ البيعكتعلق الرهن  علقهفإن قلنا ت وإن قلنا: الدين ال مينع املرياث,

 .وال الثالثة اليت يف عتق املرهوناألق
 (5)وسر دون املعسر.: نفوذه من املاثلثها

  

                                 
(, املطلب العايل البن الرفعة 9/991) (, منهاج الطالبني للنووي3/315) ( ينظر احلاوي للماوردي(9

 (.353حتقيق فرح دلدوم )
سح يف اللغة : من أفلس الرجل إذا صار ذا فلوس وزيوف بعد أن كان ذا دراهم, وهو الذي ال ( املْفل(0

 مال له وال ما يدفع حاجته.
 إبِّفالسه. ويف االصطالح : هو من حكم القاضي

( , ودستور العلماء 3/935نظر لسان العرب )ي وقيل: َمن َدينه َأكثر من ماله , وخرجه أكثر من دخله .
 (.9/012(, والقاموس الفقهي )3/093)

 (,353(, املطلب العايل البن الرفعة حتقيق فرح دلدوم )3/315(ينظر هناية املطلب يف دراية املطلب )(3
 : "وأوىل ابملنع", " وأوىل أن ال ينفذ". قالوالكنهم 

 (.353حتقيق فرح دلدوم ) ( ينظر املطلب العايل البن الرفعة(3
 (.353( ينظر املطلب العايل البن الرفعة حتقيق فرح دلدوم )(5
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 :ه الطرق املتقدمة يف بيع اجلاينففي ق األرش,وإن قلنا: كتعل
 : فيه قوالن.أحدها
 : القطع ابملنع.والثاين

 نفذ وإال فال. , فإن فدي: أنه موقوفوالثالث
 (9): ينفذ من املوسر دون املعسر.والرابع

 (0)وعن الشيخ أيب علي: أن عتق الوارث املعسر وبيعه ال ينفذ قطعا.
 :قوالنويف نفوذ عتق املوسر 

 ذمة الوارث. : ينفذ ويلزم وينتقل الدين إىلأحدمها
 .وإال فال ,من الدين نفذ (3)(فإن حصلت الرباءة) : أنه موقوف,الثاينو 

 :أوجهويف نفوذ بيعه 
 : أنه ابطل إال أن أيذن فيه رب الدين.أحدها
 يصح ويلزم. :واثنيها
 (5).(3)الغرماءا صرف الثمن إىل فإن نفذانه الزمً  ومه موقوف على األداء,: يصح ولز واثلثها

  

                                 
املطلب العايل البن الرفعة حتقيق فرح  ,(90/951) ( ينظر روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي(9

 (.355دلدوم )
(, املطلب العايل البن الرفعة حتقيق فرح 91/050جويين )( ينظر هناية املطلب يف دراية املذهب لل(0

 (.355دلدوم )
 ( يف)و( فإن عتق حصلت الرباءة.(3
لغة: مجع غرمي, وهو املدين وصاحب الدين أيضا, وهو اخلصم, مأخوذ من ذلك ألنه يصري  الغرماء( (3

 إبحلاحه على خصمه مالزما. 
طالحا: هو الذي عليه الدين وغريه من احلقوق والغرامة والغرم واملغرم ما وجب أداؤه فسمي الغرمي واص

 (.9/915) (, حترير ألفاظ التنبيه للنووي0/333غرميا ملالزمته الدين ودوامه. ينظر املصباح املنري )
 (.91/053جويين )( ينظر هناية املطلب يف دراية املذهب لل(5
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 (9)فلو سلمه املشرتي إىل الوارث, فتلف عنده, فللغرماء مطالبة املشرتي به, ومطالبة الوارث.
 :أوجه: وفيما قاله نظر من قال اإلمام

: يف حتول الدين إىل ذمة الوارث, والذي أراه: أنه ال يتحول إليها, بل هو أحدها
 .ف للعبد فيلزمه األقل من قيمته, والدينمتلِّ  (0)/ابإلعتاق
 .ع املعسر, وهو يتخرج على بيع مال املفلسبي: أنه جزم ببطالن هايواثن

 .إذا صححنا البيع: يف مطالبة رب الدين املشرتي ابلثمن واثلثها
 .القطع أبنه ال يطالبه, وفيه نظر :والوجه

 (3).: صحة العتق من الوارث املوسر ومنع البيعواألصح
وته, مث أعتق غامنا يف مرض م (3)]معه.[لو قال: إذا أعتقت غامنا فسامل حر :السادسة

 :فوجهان ,وكل منهما ثلث ماله
 .: يعتق غامن دون ساملأحدمها

 : يقرع بينهما.نيهماواث
 تقع واحدة أو اثنتان, ,معها طلقة ومها كالوجهني فيما إذا قال لزوجته: أنت طالق طلقة

معه, واقتصر على قوله فسامل حر, ولو مل يقل  ا وقعا معا, أو أحدمها قبل اآلخر,بناء على أهنم
 .؟أو معه نبىن على أن املشروط يقع بعد الشرطا

 (5)فإن قلنا: بعده, وهو اختيار اجلمهور, عتق غامن خاصة.
 (3), فاحلكم كما لو قال: معه.والغزايل معه, وهو اختيار اإلمام وإن قلنا:

  

                                 
 (.90/957) (, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/370) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(9
 ./ب(13)( (0
 (.053ـــــ91/053هناية املطلب يف دراية املذهب للجويين )ينظر (  (3
 )ط(.( سقط يف(3
 (.339(, املطلب العايل البن الرفعة حتقيق فرح دلدوم )5/330) ( ينظر الوسيط يف املذهب للغزايل(5
 (.91/032هناية املطلب ) ,(5/330) ( ينظر الوسيط للغزايل(3
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 (0)يف املرض.أو  (9)[يف الصحة ]وجدوال فرق بني أن يكون التعليق 
 ذا الطائر غرااب, فنصييب حر منه.: قال أحد الشريكني يف العبد: إن كان هالسابعة

فإما أن يكوان موسرين  ,منه, وطار ومل يعرف وقال اآلخر: إن مل يكن غرااب, فنصييب حر
 أو معسرين أو أحدمها موسرا واآلخر معسرا.

موقوف.  والءل, عتق, وا(3)السرايةل بتعجي :: أن يكوان موسرين, فإن قلنااحلالة األوىل
فه إن ادعى أنه ابلصفة اليت علق عليها ولكل منهما أن يدعي قيمة نصيبه على اآلخر, وحيلِّّ 

بعتق شيء منه على واحد  كموإن وقفناه على األداء, مل حي شكال,اعرتف ابأل صاحبه, ال إن
 (3)عسرين.واحلكم ما سيأيت إذا كاان م ,منهما

 (3).(5)ابن الصباغ, كذا قاله وجهانا مويف نفوذ عتقه وال ينفذ بيع أحدمها حصته,
 .صحة البيعيف  جميء خالف ويظهر مما تقدم يف السراية

  

                                 
 ( يف)ط( وجه يف الصحة.(9
املطلب العايل البن الرفعة حتقيق فرح  ,(0/371أليب إسحاق الشريازي ) يف فقه اإلمام ( ينظر املهذب(0

 (.330دلدوم )
را(3  يةح يف اللغة : سرى الليل.( السِّّ

قْ  : أن يَعتق شِّ صًا )بعضا( من عبد, فيسري العتق فيعم ابقيه. ينظر لسان العرب وسرايةح العِّْتقِّ
 (.9/937(, وخمتار الصحاح  )93/310)

 (.90/901) ( ينظر روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي(3
  بن دمحم بن عبد الواحد بن أمحد بن جعفر, أَبو نصر البغدادي, شيخ الشافعية, هو: عبد السيِّّد ( ابن الصباغ(5

كان فقيه العراقيني يف وقته, كان من أكابر أصحاب الوجوه, وكان يضاهي الشيخ أاب إسحاق الشريازي, 
لفقه, , كانت الرحلة إليه يف عصره, له الشامل يف الفقه, والعدة يف أحصول اوتقدم عليه يف معرفة املذهب

أخذ عن أيب الطيب الطربي وغريه, وروي عنه ابنه أبو القاسم وإمساعيل بن السمرقندي وغريمها )ت 
(, طبقات 3/097(, وفيات األعيان البن خلكان )93/93ه(. ينظر سري أَعالم النبالء للذهيب )377

 (.3/92(, واأَلعالم للزركلي )9/333الشافعيني البن كثري )
 (.335(, املطلب العايل البن الرفعة حتقيق فرح دلدوم )353قيق بدر العتييب )( ينظر الشامل بتح(3
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ما. ولو اشرتى أحدمها : أن يكوان معسرين, فال حيكم بعتق نصيب واحد منهالثانية
وهذا ظاهر إذا   فاوات,تساواي, ويعتق أقل النسبتني إن تحكم بعتق نصفه إن  نصيب اآلخر,

 (9)شكال.ابأل فنيرت عمح  كاان
الصفة, فيظهر أن جييء يف تعني  نصيب صاحبه عتق بوجود أما لو ادعى كل منهما أن

فيما إذا كان التعليق من اثنني يف  (0),العتق يف املشرتي الوجهان املتقدمان يف كتاب الطالق
 (3)(.العبد اآلخر)عبدين, فاشرتى أحدمها 

, وال على واحد امبني, وال رد له عليههما من اثلث, عتق أحد النصييولو ابعا نصيب
 منهما على األصح.

فهو كما لو بقيا يف  ولو ابع كل منهما من واحد, ,احلاليرد عليهما إن جهل  :وقيل
 النصيبني. (3)/يهما, ولو تبادالملك

وإن  ,منهما بعتق شيء كما قبل املبادلةشكال مل حيكم على واحد ابأل فنيرت مع فإن كاان
 .ه موقوفحكم بعتق الكل, ووالؤ  (5),حنث أن اآلخرزعم كل منهما 

ه , ووالؤ للمحنث اآلخر, حكم بعتق ما صار ثهحينِّّ  ومل أحدمها صاحبه ثحنَّ  وإن
 (3).نثحي موقوف, وال حيكم بعتق نصيب من مل

 (7)ل هذا الشراء فداء أو بيع أو فداء من املشرتي, بيع من البائع.وقد تقدم اخلالف يف أن مث
  

                                 
 (.90/901) ( ينظر روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي(9
 /أ(33) اللوحة رقماجلواهر البحرية حتقيق ايكي قاسيموف ( ينظر (0
 ( يف)و( عبد آخر. (3
 ./أ(15)( (3
: اخلحْلفح يف اليمني )املخالفة ملا انعقدت عليه اليمني, وذلك إما فعل ما حلف على أن ال ( ا(5 حلِّْنثح

(, 9/51(, وطلبة الطلبة )0/931نظر لسان العرب )ييفعله, وإِّما ترك ما حلف على فعله(. 
 (.9/923والقاموس الفقهي )

 (.90/901) ( ينظر روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي(3
 /ب(52) اللوحة رقماجلواهر البحرية حتقيق دمحم أمحد كاويسي ( ينظر (7
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صيب , عتق نبتعجيل السراية :فإن قلنا ,يكون أحدمها موسرا واآلخر معسرا أن :الثالثة
د من وإن وقفناها على األداء, مل حيكم بعتق واح ,سراملعسر بكل حال دون نصيب املو 

 (9)النصيبني, وللمعسر أن يدعي القيمة على املوسر وحيلفه.
 (3)]مبشر[ ووقف ,مث غاب سامل (0)[,ما حر]أحدك: قال لعبديه ــ سامل وغامن ــ الثامنة

فإن  أقرع بني غامن وسامل, ,ما: أحدكما حر, ومات قبل البيانفقال هل, امنجانب غ إىل
 منهما عتق. ن خرجت له القرعةفم ,ومبشربني غامن  مث تعاد القرعة عتق,امل خرجت لس

أيضا, فإن  رمبشبينه وبني  : تعاد القرعة(3)املاسرجسيوإن خرجت لغامن أوال, قال 
 (5)عتق أيضا. وإن خرجت لسامل , مل يعتق غريه,خرجت لغامن أيضا

 (3).واستحسنه اإلمام
  

                                 
 (.90/901) ( ينظر روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي(9
 ( يف)ط( أحدمها حر.(0
(, وهو موافق ما بعده من 91/037ب )( يف النسختني )ط( و )و( "ماسرا " واملثبت من هناية املطل(3

 الكالم.
هو: العالمة شيخ الشافعية, أَبو احلسن دمحم بن علي بن سهل بن مصلح النيسابوري  ( املاسرجسي(3

دث أيب علي احلسن بن عيسى بن ماسرجس, تفقه أبيب إسحق , سبط احملاملاسرجسي الشافعي
أبو الطيب الطربي  , وبه تفقه القاضيواملزين املروزي وصحبه إىل مصر, وحلق مبصر أصحاب الربيع

بفتح امليم وبعد  أصحاب الوجوه, تويف سنة أربع ومثانني وثالمثائة, واملاسرجسيومجاعة, وهو من 
األلف سني مفتوحة و راٌء ساكنٌة مث جيم مكسورة: نسبٌة إىل ماسرجس جد أيب علي احلسني بن 

قات الشافعية نظر طبيعيسى بن ماسرجس, وقد ورد يف بعض الكتب مصحفا ب)املاسرخسي(. 
 (.3/020(, ووفيات األعيان )0/053(, وسري أعالم النبالء )9/933البن قاضي شهبة )

 (.90/933) (, روضة الطالبني للنووي91/031( ينظر هناية املطلب للجويين )(5
ي أفقه وأغوص"والذي ذكره املاَسْرجِّ ( بقوله " (3  (.91/031هناية املطلب للجويين )ينظر . سِّ
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 (0)ر, بل يعتق غامن فقط.مبش: ال تعاد بينه وبني (9)أبو إسحاق اإلسفرايينوقال األستاذ 
 (3)شعر بتصوير املسألة: فيما إذا مل يرد معينا.ي الغزايل ولفظ

 (3): يشعر أبهنا فيما إذا أراد معينا.واإلمام ولفظ الرافعي
حدكما حر على ألف, فقبال أو أعلى ألف,  (5)(أعتقت أحدكما): : قال لعبديهالتاسعة

 يعا, عتق أحدمها, ويؤمر ببيانه.مج
أقرع بينهما,  ناه, فلم يبنيَّ أو مل يكن وارث,فإن مات قبله ومل يقم وارثه مقامه فيه أو أقم

 صحيح.ال األلف على ال (3)[قيمته, هويلزم]فمن خرجت له قرعة احلرية عتق, 
 واحد منهما. بدون األلف, مل يعتقولو قبال أو أحدمها 

 .؟ىخر يف األ حدامها تعيينا فيها والعتقفهل يكون وطء إ (7)[اثنتني بني]ولو كان اإلهبام 
 (1)املتقدمان. الوجهانفيه 

  

                                 
العالمة أَبو إِّسحاق  ( أبو إسحاق اإلسفراييين هو: إبراهيم بن دمحم بن إبراهيم بن مهران اإلمام(9

مللقب بركن الدين, أحد اجملتهدين يف عصره وصاحب األصويل املتكلم ا اإلسفراييين, الفقيه الشافعي
املصنفات الباهرة, نشَأ إبسفرايني )بني نيسابور وجرجان( مث خرج إىل نيسابور وبنيت له مدرسة 
عظيمة فدرس فيها, من تصانيفه: اجلامع يف أصول الدين, ورسالة يف أصول الفقه, تويف سنة مثاين 

(, 93/929(, وسري أعالم النبالء )9/390الشافعية ) نظر طبقات الفقهاءيعشرة وأربعمائة. 
 (.9/39واألعالم )

 (.90/933) روضة الطالبني للنووي ,(93/377) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(0
م مقامه يف التعيني", فإِّنَّ التعيني يختصُّ ابملبهم (: "وقلنا: الوارث ال يقو 7/319( فإنه قال يف الوسيط)(3

 .يف نفس اأَلمر ابلنية
 (: "مث مات قبل البيان".91/031(, وكذا يف هناية املطلب )93/377( ألَنَّهح قال يف العزير )(3
 ( يف)و( أعتقت أحدمها.(5
 ( يف)ط( ويلزم قيمته.(3
 بني االثنني. ( يف)ط((7
(, روضة الطالبني 372ــــــ93/331) (, العزيز شرح الوجيز للرافعي7/319) ( ينظر الوسيط للغزايل(1

 (. 90/955) للنووي
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زوَّج الشريكان اجلارية املشرتكة من ابن أحدمها, فأتت بولد منه عتق نصفه : العاشرة
 سري., وال يهدجعلى 

 د حرا أو أنه انعقد رقيقا وعتق؟.أن نصفه انعق وهل املانع من السراية
 (0).وجهانفيه  ؟اختياره امللك بغريحصول  (9)[:املانع وأ]

بولد ينعقد حرا,  منه أتتو نكحها, حبرية أمة و  رَّ أن من غح , (3)النكاح: يف احلادية عشرة
 لسيدها.ويلزمه قيمته 
ابن أيضا على الصحيح, وهو قول  (3)/فق ذلك يف جارية أبيه لزمه قيمتهفلو ات

 (3).(5)احلداد
 (7).جدهوقيل: ال؛ ألنه إن انعقد حرا فال سراية, وإن انعقد رقيقا عتق على 

  

                                 
 ( يف)ط( فاملانع.(9
 (.93/379) (, العزيز شرح الوجيز للرافعي7/310) غزايل( ينظر الوسيط لل(0
  يف اللغة: عقد الزواج, والوطء, والبحْضعح, والضمُّ واجلمع.( النكاحح (3

(, والتعريفات 0/305ليك منفعة البحضع قصدا. ينظر لسان العرب ): عقد يَرِّدح على متاصطالحاو       
(9/033.) 

 ./ب(15)( (3
العالمة الثبت شيخ اإلسالم عامل العصر أبوبكر دمحم بن أمحد بن دمحم بن جعفر  هو: اإلمام ( ابن احلداد(5

, أخذ الفقه عن أيب سعيد , ولد يوم موت املزيناملصري ابن احلداد ناين, الفقيه الشافعيأبو بكر الك
يف الفقه تويف  دمحم بن عقيل الفراييب وغريه, صاحب كتاب الفروع يف املذهب, وأدب القضاء والباهر

(, طبقات  3/917(, وفيات األعيان ) 95/335سري أعالم النبالء )ينظر ه(. 335سنة )
 (.9/993(, طبقات الفقهاء )9/932الشافعسة البن قاضي شهبة )

 (.93/379) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(3
 (.93/379) (, العزيز شرح الوجيز للرافعي7/310) ( ينظر الوسيط للغزايل(7
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فقال االبن: , ثالثة أعبد, قيمتهم متساوية كةرت وال (9)مات رجل عن ابن :رةالثانية عش
 مث قال: بل أعتق الثالثة. ,عتق أيب هذا وهذا (0)(له وإىل آخر,)مث قال: مشريا  ,عتق أيب هذا

الثاين,  (3)لإلقرار ؛بكل حال, ويقرع بينه وبني الثاين : األول حرقال ابن احلداد
الثالث, ويعتق من ويقرع بني الثالثة مرة اثنية, إلقراره  ,له القرعةخرجت  إن (3)(ويعتق)

وإن خرجت للثاين  عتق غريه,يف املرتني لألول, مل ي جت القرعةفإن خر  ,له خرجت القرعة
 , عتقا دون الثالث.نية أو ابلعكسوللثاين يف الثا (5)(ولألول يف األوىل,)فيهما, 

 , عتقا دون الثاين. وللثالث يف الثانيةوإن خرجت لألول يف األوىل
األول إبقراره األول, والثاين  ؛الثانية, عتقوا مجعا للثالث يفو  ن خرجت للثاين يف األوىلوإ

 (3)له مبقتضى اإلقرار الثالث. مبقتضى اإلقرار الثاين, والثالث خبروج القرعة خبروج القرعة
الثاين كما إذا كانت قيمة األول مائة, و   ,: فإن كانت قيمتهم خمتلفةقال الشيخ أبو علي

 .األول حر بكل حال, وهو دون الثلثف ,مائتني, والثالث ثالمثائة
وإن  ,له عتق وعتق من الثاين نصفه قرعةخرجت ال فإذا أقرعنا بينه وبني الثاين, فإن

 (7)(أو نصفه واألول.)اين أن يعتق الثاين بكماله خرجت للثاين عتقا معا؛ ألن موجب إقراره الث
وإن  ,ــ عتق ثلثاه ــ ومها ثلث الرتكةوإذا أقرعنا بني الثالثة, فإن خرج سهم العتق للثالث, 

؛ ألنه ثلث ماله. للثاين أو ال (1)(األوىل) للثاين, مل يعتق الثالث, سواء خرجت القرعةخرجت 

                                 
 ( يف)و( "ابن دائن".(9
 ( يف)و( إليه وإىل آخر.(0
 ( اإلقرارح يف اللغة: االعرتاف ابلشيء وإثباته.(3

(, والتعريفات 5/00. ينظر العني )واصطالحا: إخبار عن ثبوت حق الغري على نفسه, وليس إبثباته     
 (.9/19(, وأنيس الفقهاء )9/33)

 ( يف)و( ويقرع.(3
 ( يف)و( أو لألول يف األول.(5
 (.93/373) (, العزيز شرح الوجيز للرافعي91/055( ينظر هناية املطلب يف دراية املذهب للجويين )(3
 ( يف)و( أو نصفه األول.(7
 ( يف)ط( مكرر.(1
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 ل الثلث من الثاين والثالث.إلكما؛ ـــ فتعاد القرعة فهو سدس الرتكة ـــوإن خرجت لألول 
األوىل؛ وهو مجيعه  لقرعةفإن خرجت للثاين, رق الثالث وال يعتق من الثاين إال ما عتق اب

 (9).وإن خرجت للثالث, عتق ثلثه؛ ألن ثلثه مع األول ثلث الرتكة ,أو نصفه
للثاين,  ,الثانية بني الثالثة : ومفهوم كالمه, أنه إذا خرج سهم العتق يف القرعةقال الرافعي

 (0)مل يعتق منه إال ما عتق.
أن يقرع بينه وبني  الثاين الثاين استحق ابإلقرار, واعرتض عليه أبن وكذا حكاه عنه اإلمام

 بينه وبني األولني. األول, وابإلقرار الثالث أن يقرع
 كمل يفوجب أن تح  (3)[ألول,وىل خبروج ]السهم لاأل كمل له احلرية يف القرعةفإن مل تَ 

وكذلك عند استواء القيم, إذا مل  نه قضية اإلقرار الثالث,إذا خرج له سهم العتق؛ أل (3)/الثانية
 (5)األوىل يعتق ابلثانية إذا خرج السهم له. يعتق ابلقرعة
ول ثلثاه بكل فقيمة األول ثالمثائة, فيعتق من األ ,, لكن القيم على العكسحباهلا املسألة

وإن  ,مث يقرع بينه وبني الثاين, فإن خرج سهم العتق له, مل يعتق منه شيء آخر وال من غريه ,حال
 ج للثاين, عتق بكماله؛ ألنه ثلث.خر 

 األوىل يف القرعةمل يزد شيئا على ما عتق  (3)(لألول)مث يقرع بني الثالثة, فإن خرج السهم 
كن إن مل ت (7)األوىل[ وإن خرج للثاين, فقد عتق نصفه ابلقرعة ,]وإن خرج للثالث, عتق مجيعه

  (1)فيكمل عتقه وقد زاد العتق على الثلث. ,خرجت له

                                 
هذه اجلملة ومل ينسبه إىل الشيخ أبو  (, وقد ذكر اإلمام93/373) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(9

 (.053ـــــ91/055علي. ينظر هناية املطلب يف دراية املذهب للجويين )
 (.93/373) شرح الوجيز للرافعيالعزيز ينظر ( (0
 ( يف)ط( السهم األول.(3
 ./أ(13)( (3
 (.93/373) (, العزيز شرح الوجيز للرافعي91/057( ينظر هناية املطلب يف دراية املذهب للجويين )(5
 ( يف)و( لألوىل.(3
 ( سقط يف)ط(.(7
 (.93/373) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي ((1
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فقال , همنني وثالثة عبيد, ال ميلك غري : البن احلداد أيضا, مات وترك ثالث بعشرةالثالثة 
الثالث: أنه و  ,وهذا اآلخر معا واآلخر: أنه أعتقه ,إن أابه أعتق يف مرضه هذا العبد أحد البنني:

 أعتق الثالثة مجيعا.
مث يقرع بينه بني العبد املضموم إليه  األول بكل حال,, عتق ثلث فإن كانت قيمتهم متساوية
 لألول, عتق منه ثلث آخر, وهو حصة املقر الثاين؛ ألن مقتضى إبقرار الثاين, فإن خرجت القرعة

 له, وإن خرجت للثاين عتق ثلثه لذلك. ه كله, إذا خرجت القرعةإقراره عتق
 ,ج للثاينوإن خر  عتق مجيعه, (9)أوال[ العتق]مث يقرع اثنيا بني الثالثة, فمن خرج له سهم 

 (0)وإن خرجت للثالث, عتق من كل عبد ثلثه. منه ثلث آخر,عتق 
 بعض أحدهم, فال سراية.وحيث حكمنا بعتق 

أو بغريها  من أعتقنا بعضه إبقرار أحد البنني يف يد املقر ابلقسمة (3)(بعض)ولو صار 
 (3).ريته كلهحكمنا عليه بعتق ابقيه؛ إلقراره حب

خمتلفة ـــ كما إذا كانت قيمة األول مائة, وقيمة الثاين مائتني, وقيمة  وإن كانت قيمتهم
الثالث ثالمثائة ــ عتق من األول ثلثه إبقرار األول, مث يقرع بينه وبني الثاين, إلقرار الثاين, فإن 

 إذ هو قتضى إقرار الثاين,ه سهم العتق مبخرج السهم للثاين عتق عليه؛ ألنه كله حر إذا خرج ل
وإن خرج لألول عتق منه ثلث آخر, ومن الثاين سدسه؛  ,ثلث املال فيقبل إقراره يف حصته

فيؤاخذ  ,تكملة الثلث له, ونصف الثاين ألن قضية إقراره أن يعتق األول إذا خرجت القرعة
 وهي سدسه. اينإبقراره يف حصته من عتق نصف الث

لثالث عتق منه تسعاه؛ ألن قضية لفإن خرج السهم  يقرع بني الثالثة إلقرار الثالث, مث
حصته؛  , فيؤاخذ إبقراره يفألهنما ثلث الرتكة (5)/له إقراره أن يعتق منه ثلثاه عند خروج القرعة

                                 
 ( يف)ط( العتق لألول.(9
 (, العزيز شرح الوجيز للرافعي051ـــــ91/057( ينظر هناية املطلب يف دراية املذهب للجويين )(0

 (.375ـــــ93/373)
 ( سقط يف)ط(.(3
 (.93/375) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي( (3
 ./ب(13)( (5
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 .وهي ثلث الثلثني, وذلك تسعا اجلملة
ابملقر الثالث؛ ألن قضية إقراره عتق مجيعه  وإن خرجت للثاين, عتق منه ثلثه املختص

رجت لألول عتق منه ثلثه ن خوإ ,فيؤاخذ به يف حصته ,له, فإنه ثلث الرتكة عند خروج القرعة
 اثلثة ليعتق حصته من متام الثلث. مرة عاد القرعة, فتلكن ال بد من إكمال الثلث ,ملثل ذلك

فإن خرج سهم العتق للثاين, عتق منه سدسه؛ ألن نصفه مع األول متام الثلث حصة هذا 
 السدس. املقر منه

, وحصته من الثلث لث, عتق منه تسعه؛ ألن ثلثه مع األول ثلث الرتكةوإن خرج للثا
 (9)تسع.
شاهدان على ميت: أنه أوصى بعتق سامل, وقال  (0)شهد: له أيضا, الرابعة عشرة 

 ماله.بعتق غامن, وكل منهما ثلث  الوارث: أوصى
فإن  ,وأقرع بينه وبني غامن ابإلقرار ,فإن مل يكذب الوارث الشاهدان, عتق سامل ابلبينة

 .وإن كذهبما عتقا ثاين, وإن خرجت للثاين, عتقا معا,لألول مل يعتق ال خرجت القرعة
أجنبيان: أنه أوصى بعتق سامل, وهو ثلث, وواراثن: أنه أوصى بعتق غامن, وهو  ولو شهد

 (3)وإن مل يكذابمها أقرعنا بينهما. فإن كذاب األجنبيني عتقا مجيعا, ,ثلث
  

                                 
 (, العزيز شرح الوجيز للرافعي051ــــ91/051( ينظر هناية املطلب يف دراية املذهب للجويين )(9

(93/375.) 
اإلخبار مبا شاهده, ويف الشرع: إخبار عن عيان بلفظ الشهادة يف ( الشَّهادةح يف اللُّغة: خرٌب قاطٌع, و (0

 (.9/901(, والتعريفات )3/031, حبق للغري على آخر. ينظر لسان العرب )جملس القاضي
 (.373ــــــ93/375) العزيز شرح الوجيز للرافعيينظر ( (3
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دهم أمة وولدها, وهو جمهول ثالثة إخوة يف ي :: البن احلداد أيضااخلامسة عشرة
أبينا, ( 0)أم ولد: هي وقال اآلخر ,وهذا ولدي منها (9)مستولديتهم: هذه قال أحد ,النسب

 فالكالم يف أحكام: قال الثالث: هي أميت والولد عبدي,و  والولد أخوان,
 .: يف نسب الولدأحدها

استلَحق عبدا على أن من  فتبىن قيهم قطعا, وأما بنوته من املستلحِّ من أبيثبت  وال
 .قه؟جمهوال, هل يلحَ 

 قه أيضا.: أنه ال يلحَ أظهرمها, فوجهانوإن قلنا: ال,  إن قلنا: نعم, ثبت نسبه منه,
 : يف امللك.الثاين

 (3)(فهما.فال حيلِّّ )سه شيئا, أبينا, ال يدعي لنف فالقائل: هي أم ولد
أنه ال  (3)(حتليف اآلخر من)ذلك, وأهنا عتقت مبوت أبيهم, فلها  فلو ادعت اجلارية

 .يعلم ذلك
لكل منهما حتليف اآلخر على نفي و  , فكل منهما يدعي ما يف يد صاحبه,وأما اآلخران

 ما يدعيه يف الثلث الذي بيده.
 رم.: يف الغح الثالث

لدة أبينا, ال غرم له وال عليه, ومدعي االستيالد يلزمه الغرم ملدعي فالقائل: هي مستو 
 .من األمة وولدها ابإليالد (7)[عليه] (3)/العرتافه أبنه فوَّت نصيبه (5)؛امللك

                                 
(, وطلبة 9/31نظر التعريفات )ي: إِّحبال السيِّّدِّ أََمته. اصطالحا( االستيالدح يف اللغة : طلبح الولد , و (9

 (.9/71(, ودستور العلماء )9/971الطلبة )
(, والقاموس 9/11( أحمُّ الولد: هي اأَلَمةح اليت ولدت من سيِّّدِّها يف ملكه. ينظر معجم لغة الفقهاء )(0

 (.9/939تور العلماء )(, ودس9/05الفقهي )
 ( يف)و( فال يلحقهما.(3
 ( حتليف كل من اآلخرين.(3
 (.93/373) العزيز شرح الوجيز للرافعي ,(033ـــــ91/030( ينظر هناية املطلب للجويين )(5
 ./أ(17)( (3
 ( طمس يف )ط(.(7
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أنه كان ملدعي الرق فيها نصيب  (9)(على)قتضى تصوير املسألة فيما إذا وافق وهو ي
 وما الذي يلزمه؟. ,أو غريه ابإلرث

 :وجهانوفيه  ,أن اجلارية بيد من؟ هان ينبنيان علىفيه وج
 .: أهنا يف يدي مدعي امللك واالستيالد دون مدعي استيالد أبيهأحدمها

 : أهنا يف يد الثالثة.وأظهرمها
 عليه ملدعي رقها نصف قيمتها, ونصف قيمة ولدها. :فعلى األول
 (0).: عليه ثلث قيمتها وهو جواب ابن احلدادوعلى الثاين

 ابالستيالد.عم القائلني بز  (3))حر(هو و , حرية الولد :الرابع
به من ونصي ,قال الشيخ أبو علي: ويعتق على من يدعي أنه ابنه نصيب مدعي الرق

  (3).اجلارية ينبغي أن يكون كذا
حدة منكن فوا ,: كلما وطئت واحدة منكناألربع: له أيضا, قال إلمائه السادسة عشرة

ودخول املوطوءة يف هذا العتق املبهم ينبين على  عتقت واحدة,, مث وطء واحدة منهن ,حرة
 يف غريها؟. ك يف املوطوءة والعتقاخلالف املتقدم يف أن الوطء هل يكون تعيينا للمل

 املوطوءة فيه., فإن نزع عقب تغييب احلشفة دخلت إن قلنا: نعم, وعليه فرع ابن احلداد
 :فوجهانوإن استدام 
 (5),أيب زيدثالث البواقي, وهو جواب فيقرع بني ال ,: نعمأحدمها

 بني األربع.فيقرع  ,, ال: وهو جواب ابن احلدادظهرمهاوأ

                                 
 ( سقط يف)و(.(9
 (.90/930) روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي ,(93/373) لرافعي( ينظر العزيز شرح الوجيز ل(0
 ( يف النسختني )ط(, )و(,"حرم" ولعله من النساخ, واملثبت من العزيز والروضة. ينظر اهلامش التالية.(3
 (.90/930) (, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/377) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(3
اجلليل شيخ اإلسالم دمحم بن أمحد بن عبدهللا بن دمحم أبوزيد املروزي, أحد  ( أبو زيد هو : الشيخ اإلمام(5

حسن النظر, مشهورا ابلزهد والورع,  لشافعية وأحد الزهاد, كان حافظا ملذهب الشافعيأئمة ا
ه(. ينظر 379وفقهاء مرو, )ت: صحب الشيخ أيب إسحاق املروزي وعنه أخذ أبوبكر القفال

 (.9/307الشافعيني ) (, وطبقات9/13طبقات الفقهاء الشافعية )
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أو قال لزوجته: إن وطئتك  ,ألمته: إن وطئتك, فأنت حرة, فوطءكما لو قال   وهو
 ونزع يف احلال, فال مهر, وإن استدام, ففي املهر وجهان. (9)(وطء)فأنت طالق ثالاث, فإن 

 كل وطء عتق أمة.  ثالاث منهن واستدام الوطء, فقضية ولو وطء
الثانية والرابعة, ورقت تتضمن التعيني, عتقت األوىل و  فإن قلنا: الوطء تعيني, واالستدامة

 وإن قلنا: الوطء تعيني, واالستدامة ليست بتعيني, أقرعنا بني األوىل والرابعة؛ ألنه, الثالثة
 الثانية والثالثة ابلوطء, فإن خرجت للرابعة عتقت. أمسك

فرتدد بني  (0)(نية,لثاوال ل)فيه للرابعة  وبوطء الثانية تستحق عتق آخر, لكن ال حظَّ 
 .عتق من خرجت له القرعةاألوىل والثالثة فيقرع بينهما, وت

من  (3)/وبوطء الثالثة استحق عتق آخر, وال حظ فيه للرابعة وال ملن خرجت هلا القرعة
 األوىل والثانية.

ة, أقرعنا بني األوىل والثالثة. الثانيوإن كانت  ,ىل, أقرعنا بني الثانية والثالثةاألو  فإن كانت
 األوىل لألوىل دون الرابعة عتقت.وإن خرجت 

ابعة, فيقرع بينهما, فمن ا وبني الر بينهوبوطء الثانية استحق عتق آخر, وتردد العتق 
 عتقت. هلا القرعة خرجت

ملن عتقت من الثانية أو آخر, وال حظ فيه لألوىل وال  (3)]عتق[وبوطء الثالثة استحق
 الرابعة.

إن كانت الرابعة, أقرعنا و  ,بني الثالثة والرابعة (5)(أقرعنا)فإن كانت اليت عتقت الثانية, 
 (3).بني الثانية والثالثة

  

                                 
 ( سقط يف)و(.(9
 ( يف)و( وال للثالثة.(0
 ./ب(17)( (3
 ( سقط يف)ط(.(3
 ( يف)و( أقرعت.(5
 (.371ـــــــ93/377) العزيز شرح الوجيز للرافعي ,(072ـــــ91/031( ينظر هناية املطلب للجويين )(3
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فيقرع  ,ثالستحقاق العتق لثال ؛رات: الوطء ليس تعيينا أصال, أقرعنا ثالث موإن قلنا
عتقت وال مهر هلا إذا مل  وإن خرجت للرابعة, ,رق ثةبسهم عتق وثال لوطء األوىل بني األربع

 يطأها.
يف أن ينبين على اخلالف املتقدم  (9)(واستحقاقها املهر)وإن خرجت لألوىل عتقت, 

 استدامة الوطء, هل يوجبه؟.
 تبني أن ابتداء وطئها بعد عتقها.قت وهلا املهر؛ ألنه عت وإن خرجت للثانية أو للثالثة

مث يقرع لوطء الثانية بني الثالث البواقي بسهم عتق وسهمي رق, فإن خرج للرابعة فال 
ت, ويف استحقاقها املهر الوجهان, وإن خرج للثالثة عتقت , وإن خرج للثانية عتقشيء هلا

 واستحقته.
ة بني األوىل والثالثة للثانية, أقرعنا لوطء الثاني (0)(وىلاملرة األ)وإن خرجت قرعة احلرية يف 

 والرابعة.
وإن خرجت ) عتقها بوطء الثانية,فال مهر هلا؛ ألن  (3)[ألوىلل القرعة]فإن خرجت 

 فكذلك؛ ألنه مل يطأها, وإن خرجت للثالثة, فلها املهر. (3)(للرابعة
 رجت القرعةني, فإن كانت بقيت الثالثة والرابعة, وختء الثالثة بني الباقيمث يقرع لوط
 ة, ففي استحقاقها املهر الوجهان.وإن خرجت للثاني ,للرابعة, فال مهر هلا

 لتقدم وطئها على عتقها. ا القرعةوإن كانت بقيت األوىل والثانية, فال مهر ملن خرجت هل
وسهم رق, فيعتق ثالث  ,أنه يقرع بني األربع دفعة واحدة بثالثة أسهم عتق :وجه وفيه

 (5)ويرق واحدة.
  

                                 
 ( يف)و( الستحقاقها املهر.(9
 ( يف)و( املرأة األوىل.(0
 األوىل. ( يف)ط( القرعة(3
 ( يف)و( وإن خرجت الرابعة.(3
 (.93/371) العزيز شرح الوجيز للرافعي ,(070ــــــ91/079( ينظر هناية املطلب للجويين )(5
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به حكم املهر,  فيعر  لكن ال (9)(حكم العتق من الرق): وهو صحيح ملعرفة قال الرافعي
, ومن عتقت بوطئها على هذا الوجه القرعةكفي ت االستدامة توجب املهر, :إن قلنا (0)/نعم

 بنييقرع ؛ تاج املهر إىل اإلقراع ثالث مراتوحي ولو وطء األربع, عتقن كلهن,, استحقت املهر
رق, مث بني  يعتق وسهاألربع مرة بسهم عتق وثالثة رق, واثنية بني ثالث منهن بسهم 

 (3)االثنني الباقيني بسهم عتق وسهم رق.
ومن ) , فلها املهر,: أن ينظر يف كل قرعة, فمن ابنت أهنا عتقت قبل وطئهاوالضابط

 (5)أهنا عتقت بوطئها, ففي مهرها وجهان. (3)(ابن
 من صواحباهتا حرة, ووطئهن مجيعا.: إن وطئت واحدة منكن, فواحدة أما لو قال

الوطء تعيني للملك يف املوطوءة, عتقت الرابعة بوطء األوىل, واألوىل بوطء  :لنافإن ق
 نية بوطء الثالثة, ورقت الثالثة.الثانية, والثا

بوطء  (3)ةري خاأل فيقرع بني الثالث ,بتعيني, عتق ثالث ورقت واحدةوإن قلنا: ليس 
 للثانية عتقت. , فإن خرجت القرعةاألوىل

 إن خرجت لألوىل أو الرابعة عتقت.مث يقرع لوطء الثانية بني األوىل والثالثة والرابعة, ف
وإن  ,هي األوىل والرابعة من غري قرعةوإذا وطء الثالثة عتقت الباقية من الثالث؛ و 

 الثانية للثالثة عتقت. جت القرعةخر 
 .عتق من خرجت هلا القرعة, وتا وطء الثالثة, أقرع بني األوىل والرابعةفإذ

 وجيب لليت تبني عتقها قبله. لوطء,فال مهر لليت عتقت بعد ا :وأما املهر
  

                                 
 لرق.( يف)و( حكم العتق وا(9
 ./أ(11)( (0
 (.93/371) العزيز شرح الوجيز للرافعيينظر ( (3
 ( يف)و( وإن ابن.(3
 (.93/312) العزيز شرح الوجيز للرافعي ,(91/070( ينظر هناية املطلب يف دراية املذهب للجويين )(5
 (.93/312ثانية والثالثة والرابعة"  كما يف العزيز )( أي "يقرع بني ال(3
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ان, راع فيها فيما إذا مات قبل البيواإلق تعتق املوطوءة بوطئها قطعا,ويف هذه الصورة ال 
 (9)فإن كان حيا أحمر ابلبيان.

]كلما وطئت واحدة من إمائي (0)وأربعة أعبد:) : قال من له أربع إماءالسابعة عشرة
, كلما وطئت ثالاث فثالثة أحرارو  (3)فعبد من عبيدي حر, وكلما وطئت أمتني فعبدان حران,[

ات: كلما وطئت وجللز  فهو كما لو قال ,فوطء األربع ,وكلما وطئت أربعا فأربعة أحرار
 (3).وقد تقدم يف الطالق ,واحدة, فعبد حر

 (5).اعبد : أنه يعتق مخسة عشروالظاهر
نصيبه من )حامل من زوج أو زان, أعتق أحدمها  (3)ني,[بني شريك]: جارية الثامنة عشرة

, فهو حر ابملباشرة والسراية ,وضعته لدون ستة أشهر من اإلعتاق وهو موسر, مث (7)(احلمل
 عتقه قيمة نصف شريكه يوم والدته.وعلى م

 (1)غرةوإن كان جبناية, فعلى عاقلة اجلاين  ال جبناية, فال شيء على املعتق, فإن ألقته ميتا
 (9)/وعلى املعتق نصف عحشر قيمة األم لشريكه ,؛ ألنه حمكوم بعتقه(1)اجلننيصرف إىل ورثة تح 

                                 
 (.93/312) العزيز شرح الوجيز للرافعيينظر ( (9
 ( يف)و( وأربعة عبيد.(0
 ( سقط يف)ط(.(3
 (.93/312) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(3
 ر السابق.املصد( ينظر (5
 ( يف)ط( بني شريك.(3
 ( يف)و( نصيبهما من احلمل. (7
وأصل الغرة: البياض يف وجه الفرس, وليس البياض شرطا عند الفقهاء, فالغرة: أول الشيء, قال ابن ( (1

آدمي, وقيل: الغرة: من العبيد هو املسلم احلر حكما يلقى غري مستهل بفعل  عرفة: الغرة: هي دية اجلنني
الذي يكون مثنه نصف عشر. ينظر معجم املصطلحات واأللفاظ الفقهية حملمود عبد الرمحن عبد 

 (.9/939(, التعريفات للجرجاين )92/905(, املختصر الفقهي البن عرفة)3/1املنعم)
 

ن أمه, فإن خرج حيا فهو ولد, وإن خرج ميتا فهو سقط, واجلمع أجنة. : ما استرت يف بط( اجلنني(1
 (.9/73(, التعريفات الفقهية )9/31(, املصباح املنري )9/922ينظر خمتار الصحاح )
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 (0) .ابن احلداد هقال الرقيق يضمن هبا, فإن اجلنني
فإن  ,كان ال يزيد على نصف قيمة الغرة  نصف عحشر قيمة األم إذا : إمنا يلزموقال القفال

 وكما يعترب ,على املعتق الغرة (3)الضمانزاد, مل يلزم إال نصف قيمة الغرة؛ ألن سبب وجوب 
 لغرة يعترب مقدارها.وجوب أصل ا

وقال: ال ينبغي أن ينظر إىل قدر الغرة, ويلزم  ,الشيخ أبو علي إطالق ابن احلداد واختار
ب مراعاة املناسبة بني وإمنا جي ,ألن انفصاله مضموان كانفصاله حيانصف العشر ابلغا ما بلغ؛ 

جواب على حصول  وهذا كله ,ناية للمعتق, وقد يرثه بسببهابجل (3)[و كان الواجبني, ]لالغرم
 (5)ابإلعتاق. السراية
, ف قيمته إىل الشريك, عتق الباقيووصل نص مَ وِّ قـح و  عَ ضِّ , فإذا وح ن وقفناها على األداءفإ

اخلالف املتقدم فيما إذا أعتق  تقالباقي على املع ميويف تقو  ,وإن ألقته ميتا جبناية, فنصفه حر
فإن قلنا: ال يقوم على الشريك فنصفه حر  ,كني نصيبه ومات العبد قبل األداءأحد الشري

 ؟.نصفه, وإىل من يصرف ونصفه رقيق, فعلى عاقلة اجلاين
وهي يف  ,وجيب النصف نصف عشر قيمة األم ,؟ض, هل يورثفيه اخلالف يف أن املبعَّ 

 ؟.هاقلتمال اجلاين أو على ع
 (3).؟دل الرقيق, هل يصرف على العاقلةفيه اخلالف يف أن ب

  

                                                                                              
 ./ب(11)( (9
 (.93/319) العزيز شرح الوجيز للرافعي ,(073ـــــ91/075( ينظر هناية املطلب للجويين )(0
 يف اللغة : الكفالة وااللتزام, ويف الشرع: التزام رشيد عرف من له احلق َدينا اثبتا الزما أو ( الضمانح (3

 أصله اللزوم, بلفظ منجز مشعر اباللتزام.
(, 35/333, واتج العروس )(9/071وقيل: ضم ذمة إىل ذمة األصيل يف املطالبة. ينظر أساس البالغة )

 (.9/015(, ومعجم لغة الفقهاء )9/375والتعريفات )
 ( يف)ط( أو كان الواجب.(3
 (.93/319) العزيز شرح الوجيز للرافعي ,(073ـــــ91/075( ينظر هناية املطلب للجويين )(5
 (.310ــــــ93/319) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(3
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عبد قيمة كل منهم مائة وليس له غريهم, أأيضا, خلَّف ثالثة  (9)]له[: التاسعة عشرة
ارث يف حق سامل, وكذهبما يف منا, فصدقهما الو اثنان: أنه أعتق يف مرضه ساملا وغا فشهد
 , ويقرع بينهما.مل يقبل قوله يف حق غامن, غامن

الشهادة,  وإن خرجت لغامن, عتق سامل مبقتضى ,فإن خرجت لسامل عتق, ورق اآلخر
 وغامن مبقتضى اإلقرار.

دون اآلخر. (0)]عتق[ فمن خرجت له القرعة ,يكذهبما يف حق غامن, أقرع بينهماوإن مل 
 وقال الوارث: أعتق هذين دون هذا.الثالثة دفعة,  (3)]أعتق[ الشاهدان: أنه ولو شهد

للذي أنكر الوارث إعتاقه عتق,  : يقرع بني الثالثة, فإن خرجت القرعةقال ابن احلداد
أوال  وإن خرجت القرعة, عتق ابإلقرار من خرجت له القرعةف ,بني اآلخرين وتعاد القرعة

 (3)أقر إبعتاقهما عتق, ورق اآلخران.ألحد اللذين 
 وقال بعضهم: إذا خرجت ألحدمها, تعاد بينه وبني اآلخر؛ ألن مقتضى اإلقرار, أن يقرع

منه إذا ضم  أقرب حينئذ يكونعلى أحدمها  وخروج القرعة ,بينهما من غري ضم الثالث إليهما
وال يعترب يف  ,نة, وبني االثنني مبقتضى اإلقرارفيقرع بني الثالثة مبقتضى البي ,الثالث (5)/إليهما

 (3)القرعتني ترتيب.

خرجت للذي عتق  بني الثالثة, فإن بينهما بعد ما عتق أحدمها ابلقرعة وإذا أعدان القرعة
 (7)وإن خرجت لآلخر عتقا. ,أوال, أقتصر عليه

  

                                 
 ( سقط يف)ط(.(9
 ( سقط يف)ط(.(0
 ( سقط يف)ط(.(3
 (.93/310) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(3
 ./أ(11)( (5
 .ينظر املصدر السابق( (3
 (.93/310) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(7
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 مرضه ساملا, أو أوصى بعتقه, شاهدان: أنه أعتق يف شهد (9)]له أيضا[: العشرون
, مل ثلث ماله, مث رجع األوالن وكلٌّ  ,آخر: أنه أعتق غامنا وشهد ,بشهادهتما م القاضيوحك

على الشاهدين الغرم, ويرق و  (0)(لألول عتق,) فإن خرجت القرعة ,ويقرع بينهما ينقض
 بكماهلا للورثة. فتحصل الرتكة ,الثاين

إىل  تفض مل وال شيء على اآلخرين؛ ألن القرعة ,األولورق وإن خرجت للثاين عتق 
 (3)عتقه.ا بعتق من شهد

ملعرفة حال األول, فإن : جيب أن يعتق الثاين بكل حال, ويقرع بينهما وقال ابن الصباغ
 (3)خرجت له عتق أيضا وغرم الراجعان.

له  (5)شقصاأنه أعتق  :شاهدان على زيد : لو شهد: قال ابن احلداداحلادية والعشرون
فلو رجعا غرما قيمة نصيبه دون  ,ن كان موسرا, ولزمه قيمته لشريكه ابقيه إمن عبد, سرى إىل

 (3)نصيب شريكه.
 والشهادة ابلعتق ,مة نصيب شريكهاه قينمرَّ الطربي: ألهنما شهدا بعتق نصيبه وغَ  قال القاضي

 (7)فأما على القول اآلخر فيجب ضمانه. ,إذا رجعا وجبه يف قولٍ وابملال ال ت ,توجب الضمان
قبل وحيكم ت ,أنه قال: أحد هذين العبدين حر شاهدان شهد :الثانية والعشرون

 (1)امرأتيه طالق.وكذا لو شهدا أنه قال: إحدى  (1)[,امبقتضاه]
 ئت.: قال لعبده: أنت حر كيف شالثالثة والعشرون

                                 
 ( سقط يف)ط(.(9
 ( يف)و( لألولني عتق.(0
 (.93/313) العزيز شرح الوجيز للرافعي ,(91/077( ينظر هناية املطلب يف دراية املذهب للجويين )(3
 (.93/313) لرافعيالعزيز شرح الوجيز ل(, 317الشامل البن الصباغ حتقيق بندر العتييب )( ينظر (3
ْقصح : الطائفةح من الشيء. ينظر العني للخليل الفراهيدي )(5  (.3/9233(, والصحاح )5/33( الشِّ
 (.91/071(, هناية املطلب يف دراية املذهب للجويين )1/000) ( ينظر حبر املذهب للروايين(3
 (.1/000) ( ينظر حبر املذهب للروايين(7
 ( يف)ط( مبقتضاه.(1
 (.93/310) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(1
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 (9): يعتق وال يتوقف على مشيئته.قال أبو حنيفة
  (3).اء: ال يعتق حىت يش(0)صاحباهوقال 

 (3): وهو األشبه.قال ابن الصباغ
 (3): يشبه أن يكون مذهبنا.(5)الروياينوقال 

 (7)مل يعتق. ,شاء: لو علق عتقه مبشيئته, فقال: ال أشاء, مث قال: أالرابعة والعشرون
زينولدت : إذا اخلامسة والعشرون

َ
 هبا ولدا, وملكه الزاين, مل يعتق عليه, خالفا أليب امل

 (9)لو ملك أصله أو فرعه من الرضاع.وكذا  (1),حنيفة رمحه هللا

                                 
 (.3/33(, احمليط الربهاين )0/032(, تبيني احلقائق للزيلعي )3/027) ( ينظر املبسوط للسرخسي(9
 .بن احلسن حنيفة مها: أبو يوسف ودمحم (  صاحبا أيب(0

وأبو يوسف هو: يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن حبيش بن سعد بن حبتة األنصاري الكويف,       
نظر وفيات يه(. 910, )ت اجملتهد العالمة احملدث, قاضي القضاة, صاحب أيب حنيفة اإلمام

 (.7/331(, سري أعالم النبالء )3/371األعيان )
, العالمة فقيه العراق, أبوعبدهللا الكويف, صاحب ودمحم هو: دمحم بن احلسن بن فرقد الشيباين ابلوالء      

نظر يه(. 911أيب يوسف, )ت  بعض الفقه ومتَّمه علي القاضي , أخذ على أيب حنيفةأيب حنيفة
 (.7/555سري أعالم النبالء )

 (.3/33(, احمليط الربهاين )0/032(, تبيني احلقائق للزيلعي )3/027) ( ينظر املبسوط للسرخسي(3
 (.93/313) العزيز شرح الوجيز للرافعي(, 317الشامل البن الصباغ حتقيق بدر العتييب )( ينظر (3
العالمة فخرح اإلسالم, شيخ الشافعية, أَبو احملاسن عبدالواحد بن إمساعيل بن  هو: القاضي ( الروايين(5

, له اجلاه العريض وحشمة وافرة وقبول اتم وابع طويل يف الطربي الشافعي أمحد بن دمحم الروايين
, صنف الكتب املفيدة, منها: حبر املذهب, ده أيب العباس أمحد بن دمحم الروايينالفقه, تفقه على ج

هـ( مات سنة إحدى ومخسمائة, والرواين: 395والكايف, وصنََّف يف األصول واخلالف, ولد سنة )
(, 91/032م النبالء )(, وسري َأعال9/503بلدٌة من نواحي طربستان. ينظر طبقات الشافعيني )

 (.91/937الوايف ابلوفيات )
 (.1/030) ( حبر املذهب للروايين(3
 (.3/333( ينظر أسىن املطالب لزكراي األنصاري )(7
 (.1/333( ألنه يعتق عليه إذا ملكه. ينظر احمليط الربهاين يف فقه النعماين )(1
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انب  أىب,, فإن : أوصى بعتق عبد يخرج من ثلثه, لزم وارثه إعتاقهالسادسة والعشرون
 (0)عنه احلاكم.

طال, وحلف بعتقه قيده عشرة أر  (3)]يف[لف سيده أنح ,عبد مقيد :السابعة والعشرون
مث  ,بعتقه فحكم القاضي (3)(أرطال,)شاهدان أن قيده مخسة  , فشهدله هو وال غريهحيال 

 (7)ال شيء على الشاهدين. :ودمحم قال أبو يوسف (3),/عشرة (5)(فوجده)فتح القيد 
دون الشهادة لتبني   لِّّ وهو الصحيح؛ ألن العتق حصل ابحل :والروايين قال ابن الصباغ

 (1)كذهبما.
بقراءة إال  مل يعتق ,آن: لو قال: أنت حر إن قرأت القر : قال الروايينالثامنة والعشرون

 (1)ولو قال: قرآان, عتق بقراءة بعضه. ,مجيعه

                                                                                              
 (.93/313) وجيز للرافعي( ينظر العزيز شرح ال(9
 .السابق( ينظر (0
 ( سقط يف)ط(.(3
 ( سقط يف)و(.(3
 ( يف)و( فوجد.(5
 ./ب(11)( (3
 (.97/03للشيباين ) (, األصل7/13) ( ينظر املبسوط للسرخسي(7
(, العزيز شرح 1/030) حبر املذهب للروايين(, 311الشامل البن الصباغ حتقيق بندر العتييب )( ينظر (1

 (.93/313) الوجيز للرافعي
 (.1/033) ( ينظر حبر املذهب للروايين(1
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ا(0)اباوالء:ا(9)صط ااخلامس اخلا
 والنظر يف سببه وحكمه.

فة, أو بص(3)تعليقأو  ,(3)بتنجيزوقع ذلك  وهو زوال امللك عن الرقيق ابحلرية, سواء
 أو إعتاق بعوض. ,مع موت و استيالدأ ,إبراء أو مع أداء , أو كتابة(5)تدبري

                                 
, وقد ذكرها املصنف رمحه هللا, من وهذه آخر اخلاصية من خواص العتق اليت ميتاز هبا عن الطالق( (9

 ./أ(15/ب( إىل )70اللوحة )
رة, واحملبة, وامللك, واملوالون )كما يقال: هؤالء ءح بفتح الواو, يف اللغة: التتابع, والقرابة, والنص( الَوال(0

والءح فالن(, ووالء املعتق )وهو أن يكون والؤه ملعتقه, كأنه يكون أوىل به يف اإلرث من غريه, إذا مل 
 يكن للمعتق وارث نسب(, واملواالة ضد املعاداة.

 املواالة.واصطالحا: مرياث يستحقه املرء بسبب عتق شخص يف ملكه, أو بسبب عقد     
( , والتعريفات 95/321وقيل: قرابة حكمية, حاصلة من العتق أو املواالة. ينظر لسان العرب )

 (.9/11( , وأَنيس الفقهاء لقاسم الرومي )9/055للجرجاين )
 .وهو ضد التعليق ,مصدر جنز, قضاء العمل وإهناؤه ( التنجيز:(3

: هو الذي يوجب حكمه يف احلال.       واملَنجَّزح
(, 9/092وقيل: الذي مل يعلق بشرط, ومل يضاف إىل زمان يف املستقبل. ينظر القاموس الفقهي )     

 (.9/937(, معجم لغة الفقهاء )9/33التعريفات الفقهية )
 ( التعليق: هو جعل الشيء معلقا بشيء آخر.(3

وىل مجلة اصطالحا: ربط حصول مضمون مجلة حبصول مضمون مجلة أخرى, وتكون اجلملة اال     
 .رطاجلزاء, والثانية مجلة الش

والتصرُّفح املعلَّقح: هو الذي ال جيري عليه احلكم إال حبدوث ما عحلِّّق عليه. ينظر القاموس الفقهي       
 (.9/330(, ومعجم لغة الفقهاء )9/003(, جامع العلوم يف اصطالحات الفنون )9/032)

 أيضا: عتق اململوك بعد املوت. يف اللغة: نظٌر يف عواقب األمور, والتدبري التدبري ((5
 .هاملكلف عتق ملكه مبوته بصيغ موضوعة ل تعليقواصطالحا:         
 العتق ابملوت. وقيل: تعليق        
(, مقاليد العلوم 1/33عتق العبد مبطلق موت السيِّّد. ينظر العني للخليل الفراهيدي ) وقيل: تعليق       
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 الصحيح, ويكون عليه الوالءفإنه يصح على  ,كما لو قال: أعتقتك بكذا يف ذمتك
أو سرى  هرا, كما لو ملك قريبه بشراء أو إرث فعتق عليه,وسواء وقع اختيارا أو ق ,لسيده

 (9)عتقه إىل نصيب شريكه.
سواء ذكر عوضا أم ال, فإنه يدخل  لغريه: اعتق عبدك عين, ففعل, درج فيه ما لو قالوين

 (0)له. يف ملكه ويعتق عليه, والوالء
وأما إذا ابع العبد  ,له لعتق يقع عن املباشر, والوالءال, فإن افأما إن أعتقه عنه بغري سؤ 

للسيد على  صحيح, والوالءمن نفسه بثمن يف ذمته, حال أو مؤجل, فإنه يصح على ال
 .وقيل: ال والء عليه, الصحيح

املعتق والعتيق أو اختلفا, فيثبت للمسلم على الكافر وللكافر على  وسواء اتفق دِّين
 (3)املسلم.

مث اشرتاه صح وحكم بعتقه إبقراره, وال والء له  أو أقر حبرية عبد وقد تقدم أنه لو شهد
 (3)عليه.

  

                                                                                              
 (.9/901(, والقاموس الفقهي )9/53)(, والتعريفات للجرجاين 0/955(, والصحاح )9/39)

 (.93/313) (, العزيز شرح الوجيز للرافعي7/313) ( ينظر الوسيط يف املذهب للغزايل(9
 (.93/313) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(0
 (.90/972) (, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/313) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي ((3
 (.3/351أسىن املطالب لزكراي األنصاري ) /ب(,71)اللوحة رقم ينظر ( (3
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ه أن يكون والؤ  على أو (0)[(9)سائبة]أو على أن يكون  ولو أعتقه على أن ال والء عليه,
 (3)له. وثبت الوالء الشرط لزيد أو للمسلمني, لغا

وعلى معتقه  سرتسل على أوالده وأوالد أوالده وإن سفلوا,على إنسان ا ثبت الوالءوإذا 
 :مسألتانويستثىن من األول  ,ومعتق معتقه وإن سفل

ن من مسه الرق وعتق, فوالءه ملعتقه دو  (3)]األوالد وإن سفلوا[كون يف : أن ياإحدامه
ه أو أمه, فوالؤ الولد, وأعتق أبوه  عتقأبن تلد رقيقة رقيقا من حر أو رقيق, وأح  ؛موايل أبيه وأمه

فإن مل يكن فمرياثه لبيت املال دون  ,فلعصباته من النسب مث من الوالء فإن مل يكن ملعتقه,
 (5)موايل أصله.
 :أوجه ثالثة أمه عليه ملوايل والء: من أبوه حر أصلي وأمه معتقة, ففي ثبوت الالثانية
 .ء عليه: ال والأصحها     
  (3)/ .ه عربيا يعلم نسبه فال والء عليه: أنه إن كان أبو واثلثها     

  

                                 
 الّسائبة يف اللغة: املهملة.( (9

ّسائبة على العبد الذي يعتق, وال يكون ملعتقه عليه والء, فيضع ماله حيث شاء, إذ ال وارث له. وتطلق ال
وقيل السائبة: العبد الذي أعتقه مواله عن املسلمني, فوالؤه هلم, ألنه سّيب والءه يف املسلمني؛ أي 

جم لغة (, مع9/031وهو الذي ورد النهي عنه. ينظر معجم املصطلحات لنزيه محاد )« أمهله
 .(7/393(, كتاب العني للفراهيدي )9/323الفقهاء )

 ( سقط يف)ط(.(0
(, 3/351(, أسىن املطالب لزكراي األنصاري )90/972) ( ينظر روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي(3

 (.3/379مغين احملتاج للشربيين )
 ( يف)ط( يف أوالد. (3
 (.90/979) ة الطالبني وعمدة املفتني للنووي( ينظر روض(5
 ./أ(922)( (3
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وهذا الوجه تفريع  ,عليه ثبت الوالء (9)النبطيكالرتكي ووإن حكم حبريته بظاهر احلال  
 (0)حبال.ون على أن العرب ال يرقُّ 

عليه  هب ثبوت الوالءأما لو انعكس احلال, فكان أبوه معتقا وأمه حرة أصلية, فاملذ
 ملوايل أبيه, وقيل: ال والء عليه.

فإن عتق ففي ثبوته عليه ملوايل أبيه  ,ولو كان األب رقيقا فال والء عليه يف حال رق أبيه
 (3).اابن للقفالجو 

قني أو على أصليه أو أحدمها, أبن يولد بني معتَ  حرا وثبت الوالء مث الشخص الذي خلق
و غر حبرية ]أ يظنها زوجته احلرة, ني رقيقني؛ كما لو وطء الرقيق أمةً معتق وحرة أصلية أو ب

قدم يو  ,عليه ملوايل األب إن كان عتق فإن الولد يكون حرا والوالء (3)[,دهاأمة, فينكحها ويول
 .عليها األم يف صورة ثبوت الوالء على موىل

فإن عتق األب  ,عليه ملعتق األم فريثه رقيقا, وقد عتقت األم, فالوالء بعدح  فإن كان األب
, فإنه يثبت من موايل األم إىل موايل األب إال أن يشرتي هذا الولد أابه بعد, انتقل الوالء

موايل أمه رُّ والء نفسه من وال جيَ  ,م إخوة الولد وأخواتهأوالده, وه عليه وعلى الوالء (5)(له)
 (3)على املذهب.

                                 
: من النَـْبط, الواحد نبطي ونباطي, واجلمع أنباط ونبيط: قوٌم من العجم كانوا ينزلون ابلبطائح ( النبطي(9

هم ملوك اببل, من نبيط بن أشور ما يخرج من األرض, وقيل: بني العراقني, ومسحُّوا نبطا الستنباطهم 
بن سام, وقيل نبيط بن ماش بن إرم, وهم ملوك األرض بعد الطوفان ولغتهم السراينية. ينظر رحلة 

 (.9/935(, واملعامل األثرية يف السنة والسرية )3/9930, الصحاح للجوهري )(071ابن خلدون )
 (.90/979) املفتني للنووي( ينظر روضة الطالبني وعمدة (0
(, 90/979) (, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي311ـــــ93/317)  ( ينظر العزيز شرح الوجيز(3

 .قال الشيخ أبو علي: فيه جواابن مسعتهما من شيخي, بل قالوا: ومل يذكروا القفال
 ( سقط يف)ط(.(3
 ( سقط يف)و(.(5
 (.321(, املطلب العايل البن الرفعة حتقيق فرح دلدوم )93/312) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(3
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وهو كوجه  (9).: جيره إىل نفسه مث يسقط, ويصري كحرٍّ ال والء عليهابن سريجوقال 
 (0)سقطان.ه أمته, أنه جيب القصاص واملهر ويج عبدَ تقدم فيما إذا قتل ولده أو زوَّ 

 بني (3)[مرياثه]ثلثا ني, فاشرتته إحدامها ومات األب, كانوعلى هذا لو كان الولد ابنت
 (3)والثلث الباقي للمعتقة. ,يه نصفني ابلنسببنت

 (5)انتقل من موىل األم إىل موىل اجلد على األصح. ,عتق أبوهوأح  ,ولو كان األب رقيقا
فلو انقرض موايل األب  , األبنتقل من موىل اجلد إىل موىلفلو عتق األب بعد ذلك ا

 موايل اجلد وال إىل موايل األم. إىل املسلمني ال إىل انتقل الوالء
 إىل موايل اجلد ناآل األب رقيقا, ففي انتقاله ا لو ماتوعلى هذ (3),: ال ينتقلوقيل

 :وجهان (7)السابق[ ابلعتق]
 (1)ينتقل. هأن :أصحهما
 (1).انتقل أيضا إىل موايل اجلد يف األصح ,رقيقا وعتق أبوه بعده األب ولو مات

 :أوجهويتحرر يف الصورتني ثالثة 
 (92): إن كان األب حيا مل ينتقل إىل موايل اجلد, وإن كان ميتا انتقل.اثلثها

  

                                 
 (.93/319) العزيز شرح الوجيز للرافعي (,91/011( ينظر هناية املطلب للجويين )(9
 (.393املطلب العايل البن الرفعة حتقيق فرح دلدوم )ينظر ( (0
 ( يف)ط( ملرياثه.(3
 (.1/039) (, حبر املذهب للروايين91/11) ( ينظر احلاوي الكبري للماوردي(3
 (.90/970) ( ينظر روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي(5
 (.93/319) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(3
 ( سقط يف)ط(.(7
 (. 393قيق فرح دلدوم )(, املطلب العايل البن الرفعة حت1/323( ينظر التهذيب )(1
 (.90/353كفاية النبيه البن الرفعة )  ,(91/011( ينظر هناية املطلب للجويين )(1

 (.0/323( ينظر املهذب للشريازي )(92
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مسهما رق, لكل واحد من أبويه أبوان رقيقان,  مسه رق, له أبوان ماما ولو أن مولودا 
 (9)(,أو عتقت)كانت أم أمه معتقة  وأ, والديهما بوطء شبهة أو نكاح غرورحصلت حرية 

إىل موايل أيب  أب أمه اجنر الوالء (0)(فإن عتق) ,الء أمه تبع لوالء أمهافيه تبع لوالء أمه, وو  فالوالء
 (3)موايل األب. (5)]موايل األم إىل[من الوالء (3)[اجنرار]يف  (3)/ األم, تفريعا على الصحيح,

إىل موايل  , فإن عتق أبو أبيه اجنر الوالءإىل موايل أم أبيه ]اجنر الوالء فإن عتقت أم أبيه
 على الصحيح. واستقر فيه تفريعا (7)[أيب أبيه

 من معتق اجلد إىل معتق األب. الءالو  رفإن فرضنا األب رقيقا فعتق, اجن
وأبو األب  ,الستتباع من أم األم, وأم األب أوىل من أيب األماب : أن أاب األم أوىلوحاصله

حبسب احلال إىل أن يستقر  االجنرارفيقع  (1)(أب األم,)أوىل من أم األب, وأم األب أوىل من 
 (1)يف جهة ليس لغريها أولوية عليها.

وقت : أعتق أمته اليت يف عصمة معتق, فأتت بولد, فإن كان ألقل من ستة أشهر من فرع    
ملوىل )ألكثر من أربع سنني فوالؤه  وإن كان ,تق أمه ابملباشرة, ال ملعتق أبيهاإلعتاق, فوالؤه ملع

  (92)(.أبيه
  

                                 
 ( يف)و( طمس.(9
 ( يف)ط( مكرر.(0
 ./ب(922)( (3
 ( يف)ط( واجنرار.(3
 ( سقط يف)ط(.(5
 (.7/315) ( ينظر الوسيط للغزايل(3
 ( سقط يف)ط(.(7
 ( يف)و( أب األب.(1
 (.7/313) ( ينظر الوسيط للغزايل(1

 ( يف)و( ملوايل أبيه.(92
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  (0)(9)(ملوىل أبيه.), فإن كان الزوج يفرتشها فوالؤه وإن كان ملا بني املدتني
 (3)وفسره يف البسيط ابلوطء. 

 (3)صمة.ابلبقاء يف الع وفسره القاضي
 األم. ملوىل أنه :ورجح بعضهم ,فقوالنوإن كان ال يستفرشها 

وال ينجر  ,أمه ىلملو فوالؤه  ,دون ستة أشهرل (5)]وأتت به[ وإن كانت يف نكاح رقيق
 (7)(3)(.عتقأإذا ) منه إىل موايل أبيه الوالء

فإذا عتق  فارقها الزوج, فوالؤه ملوايل أمه,: إن مل يالبغوي قالقها, وإن أتت به ملا فو 
وإن كان قد فارقها, فأتت به ألكثر من أربع سنني من حني  إىل مواله, الوالءاألب اجنر 
 (1).األم عن الزوج, ووالؤه ملعتق منفي الفراق, فهو

 (1)إىل مواليه قوالن. ءفإن عتق األب ففي اجنرار الوال ,به ألقل منها فوالؤه ملعتق األم وإن أتت
فإن   ,األم ىلملو  , فوالء الولد يف الظاهر(92)باللعانقة املعتَ  زوجتهق ولد ولو نفى الزوج املعتَ 

                                 
 ( يف)و( ملوايل أبيه.(9
 (.90/973) عمدة املفتني للنووي(, روضة الطالبني و 93/310) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(0
 (.151( ينظر البسيط )(3
 (.90/355( ينظر كفاية النبيه )(3
 ( يف)ط( وأسرَّ به.(5
 ( يف)و( إذا عتق.(3
 (90/973) فتني للنووي(, روضة الطالبني وعمدة امل93/310) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(7
 (.1/323) التهذيب للبغويينظر ( (1
 (.90/973) (, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/310) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(1

 ان يف اللغة: من اللعن, وهو الطرد واإلبعاد, وهو مصدر الَعن يالعِّن مالعنة ولعاان.( اللع(92
ويف االصطالح: أربع شهادات مؤكدات ابأَلميان, مقرونة ابللعن يف اخلامسة, قائمة مقام حد القذف      

 الزان يف حق الزوجة. يف حق الزوج, ومقام حد
وقيل: َحلِّف الزوج على زان زوجته أو نفي محلها الالزم له, وَحلِّفحها على تكذيبه, إن أوجب نكوهلا      

(, وجامع 9/092(, وشرح حدود بن عرفة )5/053نظر مقاييس اللغة )يحدها, حبكم قاض. 
 (.3/903العلوم يف اصطالحات الفنون )
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فإن كان الولد مات ودفعنا مرياثه إىل موىل  ,ملواله فسه حلقه, وحكمنا ابلوالءن نكذب املالعِّ 
 (0) (9)(أمه. اسرتددانه ملوىل)أمه , 

فأولدها  ,مث علم أهنا أمة ,دها ظاان حريتهاا وأولفنكحه (3)(حبرية أمة)رقيق  غرَّ  ع اثن:فر 
 فالولد األول ححر والثاين رقيق. ولدا آخر,

بيه, ومل لثاين مث عتق األب, اجنر والء الولد األول إىل موىل أافلو أعتق السيد األمة والولد 
 ينجر إليه والء الثاين.

آخر, فالثاين حر ووالؤه ملعتق أمة, وأولدها مث عتقت وأولدها ولدا  ولو نكحها عاملا أهنا
 (3).األب, واألول مملوك ووالؤه ملعتقه

                                 
 بيه.( يف)و( اسرتددان ملوىل أ(9
 (.90/973) (, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/310) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(0
 ( حبرية أمها.(3
 (.90/973) الطالبني وعمدة املفتني للنووي(, روضة 93/313) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(3
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سله يف غ (5)/, والتقدمي(3)الوراثةو (3)(,(0)العاقلةوحتمل )والية التزويج,  (9)(وهي أربعة:)
وقد  ,يقعلى العت (3)احلضانةتلف فيه: وهو ثبوت وخامس خم ,والصالة عليه ودفنه عند موته

 مرت األحكام يف أبواهبا.

                                 
 ( يف)ط( مكرر.(9
 .: بكسر القاف, مؤنث العاقل, صفة ملوصوف حمذوف, أي: اجلماعة العاقلةالعاقلة( (0

بل جتمع, فتعقل بفناء أولياء املقتول, أي: تشد يف عقلها لتسلم إليهم. يت بذلك, الن اإلومس         
وابن االبن وإن سفل العصبة الذين يرثون إالَّ األب واجلد وإن عال  : والعاقلةوالشافعي قال مالك

 اإلخوة وبنوهم واألعمام وبنوهم. وإمنا العاقلة ,فال يدخلون يف العاقلة
مل يوجد أحد منهم رحجع إىل العصبات, وعنده األب هم أهل الديوان فإن  العاقلةوقال أبو حنيفة:       

 .واالبن يدخالن يف العاقلة
, فإن احتملوها أن ينظر إىل إخوة اجلاين من قبل األب فيحملون ما حتمل العاقلة :ومعرفة العاقلة      

أدوها يف ثالث سنني, وإن مل حيتملوها رفعت إىل بين جده, فإن مل حيتملوها رفعت إىل بين جد أبيه, 
فإن مل حيتملوها رفعت إىل بين جد أيب جده, مث هكذا ال ترفع عن بين أب حىت يعجزوا. ينظر لسان 

العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم  (, مشس9/329(, معجم لغة الفقهاء)99/33العرب )
 (.7/3353لنشوان احلمريى )

 ( يف)و( وحتمل العقل.(3
, واألمر القدمي توارثه اآلخر عن األول, والرماد, والبقية ( اإلرثح ابلكسر, يف اللُّغة: املرياث, واألصل(3

 ورثته.من كل شئ, وهو ما يخلِّّفحه امليت ل
 : َحقٌّ قابل للتجزئةِّ, ثَبَت ملستحقه بعد موت َمن كان له ذلك, لقرابة بينهما أو حنوها.اصطالحاو 

(, 9/933وقيل: متلٌك بتمليك هللا تعاىل, ينتقل فيه املال من امليت إىل ورثته. ينظر القاموس احمليط )
 (.9/377والقاموس الفقهي )

 ./أ(929)( (5
 نةح يف اللغة: مصدر احلاضنة واحلاضن, ومها اللذان يربيان الصيب.( احَلَضا(3

(, التعريفات 3/903(, ولسان العرب )3/903ويف الشرع: هي تربية الصيب. ينظر هتذيب اللغة )
 (.9/51( وأنيس الفقهاء )9/11للجرجاين )
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رث وإن كان له وا ,ورثه معتقه (9)]بنسب وال زوجية,[ فإذا مات العتيق وليس له وارث
 ذو فرض ورث ما بقي بعد الفرض.

دون أصحاب الفروض  ,أقرب عصباته أبنفسهم , ورثه ابلوالءفإن مل يكن املعتق حيا
 والذين يتعصبون بغريهم.

فإن  ,مث عصباته من النسب (0)]معتق معتقه[فإن مل يكن للمعتق عصبة من النسب ورثه
 (3)هكذا., و مل يكن فعصبات معتق معتقه من النسب والوالء

 ,هأو أخاه وأخت ,هأو أابه وبنت ,هوبنته أو ابن ,املعتق وأمه أاب فلو مات العتيق ومل يخلف إال
 (3)ه.ا, وأخاه دون أختابه دوهنه, وأون أمه, وابنه دون بنتدورثه أبوه 

 (5).يورث به وال يورث فالوالء
 (3)املعتق إال ملعتق أبيه أو جده.ت وال مرياث ملعتق عصبا

وأبوه  ومات عمرو ,فأعتق عمرو عبدا ,امسه عمرو ابنا , فولد ساملفلو أعتق زيد ساملا
 (7)ورثه زيد.عتيق عمرو , مث مات ـــ معتق أبيه ــ سامل, وبقي زيد

: كل ذكر يكون عصبة للمعتق لو مات وضابط من يرث بوالء املعتق إذا مات املعتق
 (1)ورثه.وم موت العتيق بصفة العتيق لَ املعتق ي

  

                                 
 ( يف)ط( نسيب وال زوجة.(9
 قه.معه معتيف )ط( ( (0
 (.90/973) (, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/313) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(3
 (.90/973) فتني للنووي(, روضة الطالبني وعمدة امل93/313) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(3
 (.7/317) ( ينظر الوسيط للغزايل(5
 (.90/973) ( ينظر روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي(3
 (.93/313) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(7
 (.90/973) (, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/313) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(1
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مث الذين يرثون من عصبات املعتق يرتبون ترتيب عصبات النسب إال يف مسائل تقدمت 
 على جده يف األصح, وقيل يستواين.أن أخا املعتق مقدم  وهي: ,(9)الفرائضيف 

هم يقامسو  (3)األخ من األب على اجلد يف األصح,األخ من األبوين  (0)يعادوعلى هذا ال 
 (3).ر كما يف النسبوقيل له خري األمو  املشهور,على السواء على 

 (3)أحدمها أخ ألم, قدم يف األصح. (5)(خوان,أ)ولو كان للمعتق 

ه وأحفاده وعتيقه فرتث عتيقها وأوالد ,إال إذا ابشرت العتق وال ترث املرأة ابلوالء
 (7)وأحفاده وهكذا.

فإن مات أحدمها, وخلف  ,ت, وخلف ابنني فوالء العتيق هلماولو أعتق إنسان عبدا وما

                                 
 .الفرض, وهو القطعمجع فريضة, وهي مأخوذة من  :الفرائض( (9

  هي األنصباء املقدرة املسماة ألصحاهبا يف علم الفرائضاصطالحا: و 
 ها.على مستحقي علم يعرف به كيفية قسمة الرتكةهو : الفرائضوعلم 
 .: الفقه املتعلق ابإلرث, وعلم ما يوصل ملعرفة قدر ما جيب لكل ذي حق يف الرتكةوقيل

 .(933) الفقهية والتعريفات(, 3/35معجم املصطلحات ) ,(721/ 0) املعجم الوسيطينظر       
ادُّ اأَلخح املعادة, واملعادَّةح: هي أن جيتمع يف املرياث اأَلٌخ الشقيقح واأَلخح أَلٍب مع اجَلدِّ, فيَـعَ  : من( يعاد(0

الشقيقح اجلَدَّ ابألخِّ أَلب, َأي: حيسبه عليه ويزامحه به, فيتقامسون املال أثالاث, مث يرجع اأَلخح الشقيقح 
لأَلب فيأخذ ما بيده, فيكون األخ لألب قد حجب اجلَدَّ عن النصف إىل الثلث ومل على اأَلخِّ 

وبه قال مجهور الفقهاء . ينظر مشس العلوم  يرث هو يف نفسه شيئا, وهو مذهب زيد بن اثبت 
(, 3/332(, واملغين )3/933(, وبداية اجملتهد )3/013( , ولسان العرب )7/3393للحمريي )

 (.0/302واملهذب )(, 1/11والبيان )
 (.93/315) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(3
 (.303(, املطلب العايل البن الرفعة حتقيق فرح دلدوم )90/357نظر كفاية النبيه )ي( (3
 ( سقط يف)و(.(5
 (.93/315) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(3

وهو َغَلٌط عند احملققني, فإن أخوة األم ال توجب قوة يف النسب, فكيف توجب قوة  وقال بعده:       
 ., والوجه احلكم ابستوائهمايف الوالء

 

 .ينظر املصدر السابق( (7



 جواهر البحرية في شرح الوسيط للقمولي الشافعي

 - 995 - 
 

يوم موت  (0)[قعتموت امل]ألنه لو فرض  (9)(له؛)ابنا انفرد االبن الباقي بوالء العتيق ومرياثه 
 ه.ابن ابن يق, ورثه ابنه دونالعت

عن ثالثة, ولو مات املعتق عن ثالثة بنني ومات أحدهم عن ابن وآخر عن ابنني وآخر 
ألن املعتق لو مات يومئذ ورثوه   ؛إذا مات العتيق ورثوه ابلسويةف ,بينهم ابلسوية فالوالء
تق مال, فإنه يكون ثلثه لالبن وثلث آخر لالبنني ثلث الف ما لو ظهر للمعخب (3)/كذلك

 ل إىل آابئهم, ومن آابئهم إليهم.آخر للثالثة؛ ألنه انتق

لشقيق, وكذا والء عتيقه يف ولو أعتق عبدا ومات عن أخ شقيق وأخ ألب, فماله لألخ ا
 مرياثهفوالء العتيق ألخيه وإن كان  (3)(وأخا,)فلو مات األخ الشقيق وخلف ابنا  ,األصح
 (5)كذلك.البنه  

, كان ولو اشرتك أب وابنه يف عتق عبد, مث مات األب وخلف ابنا آخر ومات العتيق
ربعه  (3)[خراآلولالبن ]شرة وربعه ابإلرث, الالبن املعتق ثالثة أرابع والئه؛ نصفه ابملب

والئه  فلو مات االبن املعتق وترك ابنا وأخاه, مث مات العتيق, كان ألخيه نصف ابملرياث,
 (7)والبنه نصف والئه.

 .]فوالؤه لالبن دون األخ ولو أعتقت امرأة عبدا وماتت وخلفت ابنا وأخا مث مات العتيق
 فوالؤه خلاله (1)[عما وخاال, مث مات العتيقمات االبن قبل موت العتيق, وخلف ولو 

 (1)ل أخو املعتقة والعم أجنيب منها.دون عمه؛ ألن اخلا

                                 
 ( سقط يف)و(.(9
 ( يف)ط( موت العتيق.(0
 ./ب(929)( (3
 ( يف)و( وأخاه.(3
 (.973ــــ90/975) (, روضة الطالبني وعمدة املفتني315ـــــ93/313) ( ينظر العزيز شرح الوجيز(5
 ( يف)ط( ولالبن آخر.(3
 (.1/001) حبر املذهب للروايين (,91/13) احلاوي للماورديينظر ( (7
 ( سقط يف)ط( واملثبت من )و( موافق ما يف احلاوي.(1
 (.1/001) (, حبر املذهب للروايين91/15) احلاوي للماورديينظر ( (1
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فمرياثه لالبن  ,ومات عن ابنني مسلم وكافر, مث مات العتيق ,كافرا  ولو أعتق مسلم عبدا
, لعتيق مث مات ورثه االبن املسلمولو أسلم ا كافرا,  (9)[لو مات] الكافر؛ ألنه الذي يرث املعتق

 (0)ولو أسلم االبن الكافر مث مات العتيق مسلما وراثه.
عتق مث العتيق, فوالؤه البن امل ولو أعتق كافر عبدا مسلما وله ابنان مسلم وكافر, ومات

, ولو مات العتيق يف حياة معتقه ,بينهما بن اآلخر قد أسلم فالوالءولو كان اال ,املسلم معتقه
 (3).فريثه, لبيت املال فالوالء

لو ] (3)قال: وكذا[ ,]قاله القاضي حيجب غريه خبالف النسب, فإن من ال يرث ال
ب العتيق وله ابن مل يرثه املعتق؛ ألنه قاتل, وال ابنه, خبالف ما إذا قتل األ (3)(املعتق) (5)[قتل

 ابنه وله ولد آخر, فإنه يرثه.
فمات العتيق ال يرثه  ,حرقال: وكذا لو أعتق كافر عبدا مث اسرتق الكافر املعتق وله ابن 

 .ابن املعتق
وكذا لو أعتق كافر أمة مسلمة وله ابن مسلم, ال يلي االبن بزواجها, خبالف األمة 

 (1).(1)الواليةمتنع  (7)ت األنوثة, وإن كانتعتقها املرأة, فإن والءها هلا ويزوجها أبوها
فال يثبت لالبن  وأما الوالء ,اثبتة بني األخ واملقتول, فريثه  النسبأن األخوة يف: والفرق

                                 
 ات.( يف)ط( ولو م(9
(, روضة 93/315) (, العزيز شرح الوجيز للرافعي1/322) للبغوي ( ينظر التهذيب يف فقه اإلمام(0

 (.90/973) الطالبني وعمدة املفتني للنووي
 (.92/371( ينظر حتفة احملتاج يف شرح املنهاج البن حجر اهليتمي )(3
 ( سقط يف)ط(.(3
 ( يف)ط( ولو قتل. (5
 ( سقط يف)و(.(3
 : "األبوية".( يف فتاوى ابن الصالح وفتاوى البغوي(7
الواو, يف اللغة: مِّن الَويل, وهو القرب والدنو, ويف الشرع: تنفيذ القول على الغري شاء ةح بفتح ( الَواليَ (1

 (.9/312(, والقاموس الفقهي )9/59(, وأنيس الفقهاء )9/053الغري أو َأىب .ينظر التعريفات )
 (.379) (, فتاوى البغوي0/731( ينظر فتاوى ابن الصالح )(1



 جواهر البحرية في شرح الوسيط للقمولي الشافعي

 - 997 - 
 

 (9)إال بعد موت أبيه.
 (0)يف فتاويه: وهو مشكل بل ينبغي أن ال حيجب كالنسب. قال البغوي

وقال: يرثه أقرب  (3)(,يف مسألة الوالء)ذكر خالف ذلك يف كتاب الوصااي  والرافعي
 (3)عصبات السيد.

 (5).يف النكاح يف الوالء البغوي هوهو موافق ملا قال
 فقد يثبت الوالء ,والتأخري (7)/فيلتبس التقدمي ,كب النسبة من النسب والعتققد ترت  :مسألة(3)

 :لفلو قي, معتق معتقه اته مثامليت مث عصب فيقدم معتق وملعتق أب معتق املعتق, ,ألب معتق األب
 فهذه أحغلوط. ,أيهما أوىل؟ عتقٍ م وأبح  أبٍ  معتقح 

وال معتق أمه  ,فال والء ملعتق أبيه ,فوالؤه ملعتقه وعصبات معتقه فإن العتيق له معتقٌ 
املعتق  (1)(معتق)وكذا قد يحظن أن معتق أيب املعتق أوىل من , فال مقابلة وال أولوية عليه,

  (1)دة, وهو غلط؛ ألن امليت معتق ابملباشرة, فال والء ملعتق أصله عليه.إلدالئه ابلوال

                                 
 (.92/525( ينظر النجم الوهاج يف شرح املنهاج ألبو البقاء )(9
 (.379) ( ينظر فتاوى البغوي(0
 ( سقط يف)و(.(3
 (.7/035) العزيز شرح الوجيز للرافعيينظر ( (3
 (.019) ( ينظر فتاوى البغوي(5
 (  يف)و( زايدة كلمة "توافقه".(3
 ./أ(920)( (7
 ( يف)و( متكرر.(1
 (.7/311) ( ينظر الوسيط للغزايل(1
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 : فروع
وأعتق األب عبدا ومات, مث مات العتيق,  (9)عليها,[ فعتق]: اشرتت امرأة أابها األول

بل  ,هبنت معتق ألهنا (0)[]الاث عتيقه للبنت؛ فإن مل يكن لألب عصبة من النسب, فمري 
 ؛للبنت وإن كان له عصبة من النسب كأخ أو عم ورثه وال شيء (3)[,املعتقمعتقة ]ألهنا 

 (5)عن النسب. (3)(لتأخر الوالء)
 مات العتيق ومل يخلف واراث مث ,فلو اشرتى أخ وأخت أابمها, فعتق عليهما مث أعتق عبدا

بل لو  ,وهو مقدم على معتق املعتق ,عتقا, ورثه األخ دون األخت؛ ألن أخاها عصبة املنسبي
يف هذه املسألة أربع مائة  طنه غلِّ وقد قيل إ, كان املرياث له دوهنا  ,خلف األب ابن عم بعيد

 (3)رياث هلما؛ ألهنما معتقا املعتق.فقالوا: امل ,قاض
فلها نصف مرياثه ابألخوة  ,هومل يخلف إال أخت ,هأبيولو كان األخ مات بعد موت 

وقد كان ألخيها  ابسرتساله من أبيه, على أخيها ؛ ألن هلا نصف الوالءباقي ابلوالءونصف ال
مث  (7)ب مث االبن[األ مات]ولو  ,يها, فيحصل هلا ثالثة أرابع مالهعل أيضا نصف الوالء
 ,ألهنا معتقة نصف املعتق :أيضا؛ النصف البنت, فلها ثالثة أرابع مرياثه العتيق ومل يخلف إال

ة نصف أيب فهي معتق ؛أبيه على نصف األخ إبعتاقها نصف ابلسراية لثبوت الوالء :والربع
 (1).معتق معتقه

 (1)يف الصورتني لبيت املال. والربع الباقي

                                 
 ( يف)ط( فعتق كلها.(9
 ( سقط يف)ط(.(0
 ( يف)ط( معتقة املعتقة.(3
 .( يف)و( لتأخري الوالء(3
 (.90/977) روضة الطالبني للنووي, (1/329) ( ينظر التهذيب للبغوي(5
 .(90/971) للنوويوعمدة املفتني روضة الطالبني (, 7/311) ( ينظر الوسيط للغزايل(3
 ( يف)ط( "مات االبن مث األب", واملثبت من )و( موافق ما يف الوسيط.(7
 (.311ـــــ7/311) ( ينظر الوسيط للغزايل(1
 (.90/971) ( ينظر روضة الطالبني للنووي(1
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يف الوجيز: هلا النصف ابلبنوة, والربع  ولو مات األب ومل يخلف إال البنت, قال الغزايل
 (9)بوالئها على نصف األب.

 (0).وم منه احنصار حقها يف ذلك: واملفهقال الرافعي
يف فرع آخر ينازع  (3)أبو خلف السلميمنهم الشيخ أبو علي و لكن كالم األصحاب

فيه, فإهنم قالوا: لو اشرتت أختان أابمها ابلسوية, فعتق عليهما مث مات األب فلهما الثلثان 
 (3).والباقي ابلوالء

, فلها النصف ابألخوة والربع وخلفت األخرى (5)/إحدامها بعد موت األب ولو ماتت
 (3)لوالئها على نصف أختها إبعتاقها نصف أبيها.

 (7)أنه لبيت املال. أطلق البغويوأما الربع الباقي فقد 
األم  قة فلموىلفأما إذا كانت معتَ  مهما حرة أصلية,على ما إذا كانت أحمل ذلك يح ول

ت كل واحدة منهما نصف والء أختها إىل فإذا أعتقا األب جرَّ  والء األختني إبعتاق األم,
 م يبقى ملوايل األم؟.ويسقط أَ  ,نفسها

وإن قلنا: ينجر , الباقي ملوىل األم , فالربعظاهروهو ال ,فإن أبقيناه هلم ,فيه خالف تقدم
 (1)ويسقط, فهو لبيت املال.

                                 
 (.595( ينظر الوجيز )(9
 (.93/317) ( "أي النصف والربع". ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(0
هو: دمحم بن عبد امللك بن خلف السلمي الطربي أبو خلف, من أئمة الشافعية  ( أبو خلف السلمي(3

وأيب منصور البغدادي, له كتاب الكناية يف الفقه وسلوة العارفني وأنس  تفقه على الشيخني القفال
املشتاقني يف التصوف, مات يف حدود سنة سبعني وأربعمائة. ينظر طبقات الشافعية الكربى 

 (.3/031(, واألعالم للزركلي )3/971)
 (.90/971) (, روضة الطالبني للنووي93/317) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(3
 ./ب(920)( (5
 ( ينظر املصدرين السابقني.(3
 (.1/329) ( ينظر التهذيب للبغوي(7
 .(90/971) (, روضة الطالبني للنووي311ــــــ93/317) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(1



 جواهر البحرية في شرح الوسيط للقمولي الشافعي

 - 902 - 
 

إحدى األختني, مث مات األب وخلف األخرى, فلها سبعة أمثان ماله؛  ولو ماتت
ا نصف والئها إبعتاقها نصف ألن هل :والثمن ,ألهنا معتقة نصفه :ابلبنوة, والربع :النصف

ر؛ ألن نصف فهو ملوىل األم يف األظه ,ا معتقةإذا كانت أمه (9)[الباقي,الثمن وأما ] ,أبيها
 (0)وإن قلنا: ال يبقى, فهو لبيت املال. ,والء امليتة يبقى هلم

 انتهى  (3)والصورة اليت يف الوجيز مثل هذه.
ط يف املسألة املذكورة يف غل , خمتصر الوجيز: إن الغزايل(3)صاحب التعجيزوقال 

 (5)الوجيز.
األختان األب وعتق عليهما, مث أعتق عبدا ومات العتيق بعد موته, وخلف  ولو اشرتى

 (3)ا معتقه, ال ألهنما ابنتا معتقه.تهلما؛ ألهنما معتق , فوالؤه مجيعةنيتالبن
 ,أمهما حبرية ,و عبدأبومها, وه رَّ أبن غح  :إما من رقيقني ,حرتني تا: أختان خلقالثاين

إلينا فخرج  ,أبن كانوا مجيعا كفارا :ينوإما من حرَّ  ,على ظن احلرية نيتفنكحها وأولدها البن
 ,مها فعتق عليهما, فوالؤه هلااشرتت إحدامها أابف ,ا األبوينالولدان مسلمني, مث اسرتققن

على مشرتية  الوالء ويثبت ملشرتية األب ,أمهما فعتقت عليها, فوالؤها هلا واشرتت األخرى
                                 

 (.90/971( وملا يف الروضة )93/311( يف)ط( "وأما الباقي". واملثبت من )و( موافق ملا يف العزيز )(9
 (.90/971) (, روضة الطالبني للنووي311ــــــ93/317) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(0
 (.595( ينظر الوجيز )(3
عبد الرحيم بن دمحم بن دمحم بن يونس بن ربيعة املوصلي, اتج الدين بن رضي هو:  ( صاحب التعجيز(3

خمتصر الوجيز والنبيه يف اختصار التنبيه وخمتصر احملصول يف  الدين بن عماد الدين, صاحب التعجيز
أصول الفقه وشرح التعجيز مل يكمل وشرح الوجيز ومل يكمل أيضا, وكان آية يف القدرة على االختصار, 

قه الشيخ برهان وسأله احلنفية أن يختصر هلم القدوري فاختصره اختصارا حسنا, وممن أخذ عنه الف
. ولد ابملوصل سنة مثان وتسعني ومخسمائة وكان هبا إىل أن استولت , حدث عن ابن الصالحاجلعربي

هـ(. ينظر طبقات 379)عليه التتار فانتقل إىل بغداد وويل قضاء اجلانب الغريب هبا وببغداد مات سنة 
 (.3/931احلفاظ للذهيب )(, تذكرة 95/007اتريخ اإلسالم للذهب ) ,(1/919الشافعية للسبكي 

( هذا الكتاب مل أعثر عليه مجيعا, فوجدت جملدين منه يف مكتبة احلرم النبوي لكنهما يف الطهارة (5
 (.90/971يف الروضة ) (, والنووي93/311يف العزيز ) , ونقل عنه ذلك الرافعيوالصالة

 (.90/971) (, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/311) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(3
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على مشرتية األب على الصحيح  وكذا يثبت ملشرتية األم الوالء ,على األب األم تبعا للوالء
عليه ملعتق  يبقى الوالء ,إذا اشرتى أابه وعتق عليه ملعتق أمه أن من عليه الوالء صوص:املن

 (9)تقدم.وقد  ,األم
 .ابلوالءفلهما ثلثا مرياثه ابلبنوة, والباقي ملشرتيته  ,األبفإذا مات 

 .ابلوالء فثلثا مرياثها هلما ابلبنوة والباقي ملشرتيتها ,األم تذا ماتوإ
ا؛ ولو ماتت مشرتية األم بعد موت األبوين, وال وارث هلا سوى أختها, ورثت مجيع ماهل

 .نصفه ابألخوة وابقيه ابلوالء
 (0)لصحيح احلكم كذلك.هلا غري أختها, فعلى ا و ماتت مشرتية األب وال وارثول

ف الباقي لبيت املال؛ إذ ال والء النص: أنه ينجر ويسقط, يكون ريجوعلى قول ابن س
 (3)عليها.

األب,  (5)/مث مات ,أاب األب أيضا وعتق عليها (3)]مع أبيها[مشرتية األب ولو اشرتت
 .والباقي لعصوبة النسب ,ابلبنوة ولألب السدس ابلفرضية الثلثانني تفللبن

الباقي نصفه لليت  (3)(والثلث, )ابنه الثلثان ابلبنوة فإن مات اجلد بعد موت األب فلبنيت
 نصفه. ينهما إلعتاقهما معتقالباقي ب هإلعتاقها نصفه, ونصف ؛اشرتته مع األب ابلوالء

 (7)سبق. ما ولو ماتت إحدامها بعد ذلك وخلفت األخرى, فعلى

على  فلألختني الوالء ,وأعتقته تان أمهما, مث اشرتت األم أابمهااألخ (1)(ولو اشرتت)
 .ة, وعليهما؛ ألهنا معتقة أبيهماابملباشر  على أبيهما األم ابملباشرة, ولألم الوالء

                                 
 (.90/971) (, روضة الطالبني للنووي93/311) العزيز شرح الوجيز(, 993صفحة )( ينظر (9
 ( ينظر املرجعني السابقني.(0
 (.93/311) (, العزيز شرح الوجيز للرافعي91/322( ينظر هناية املطلب للجويين )(3
 ( سقط يف)ط(.(3
 ./أ(923)( (5
 ( يف)ط( مكرر.(3
 (.90/971) (, روضة الطالبني للنووي93/311) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(7
 ( يف)و( ولو خلفت.(1



 جواهر البحرية في شرح الوسيط للقمولي الشافعي

 - 900 - 
 

ي وإن مات األب بعدها فلهما الثلثان ابلبنوة والباق ,ماتت األم فلهما الثلثان ابلبنوةفإن  
, فلها النصف بعد ذلك وخلفت األخرى وإن مات إحدامها, ؛ ألهنما معتقا معتقتهابلوالء

 (9), والباقي لبيت املال.ابألخوة ونصف الباقي ابلوالء
تق ما من األب, فعح هل أخا مها واألبإحدامث اشرتت  ,أابمها: لو اشرتت األختان الثالث

 ؛هيوبنتفإن مات األب فماله البنه  ,وهو معسر, وأعتقت املشرتية ابقيهعلى األب  هنصف
نصفه  :والثلث الباقي ,فألختيه الثلثان ,فإن مات االبن بعده للذكر مثل حظ األنثيني,
عشر, ملشرتية األخ منها  من اثين فالقسمة , ونصفه لألختني,نصفه لألخت املشرتية؛ إلعتاقها

 مخسة. ولألخرىسبعة, 
مث مات األخ, فمال اليت ماتت أوال  (0)(مث مات األب)خ أوال شرت األولو ماتت اليت مل ت

, وهلا نصف الباقي ه ابألخوةألخت ها, ومال األب البنه وبنته أثالاث, ومال األخ نصفهألبي
لباقية ان حيا, فيكون البنتيه معتقتيه ولحصة األب لو ك :والربع الباقي ,إلعتاقها نصفه

انت معتقة, فيجعل موالها: األخت الباقية وموىل األم إن كو  ؛ملوالها وحصة امليتة حصتها منه
 (3)فإن مل تكن األم معتقة فهو هلا ولبيت املال. بينهما ابلسوية,

مث اشرتت أمهما  ,اشرتات أمهما, فعتقت عليهما (3),: أختان حراتن ال والء عليهماالرابع
على أبيهما  ولألم واألجنيب الوالء ,على أمهما فلألختني الوالء ,وأجنيب أاب األختني وأعتقاه

 ,ة منهما نصف والء كل واحدة منهماولكل واحد ,هماألهنما معتقتا أبي)وعلى األختني؛ 
 .موالات أمهما (5)(األم, واألختان من موايل ووالء األب جير الوالء

  

                                 
 (.90/912) (, روضة الطالبني للنووي93/311) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(9
 ( سقط يف)و(.(0
 (.90/912) (, روضة الطالبني للنووي322ـــــ93/311) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(3
 ( يف)و( زايدة عبارة: " فأعد الطريقني املتقدمني".(3
 ( سقط يف)و(.(5
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 (9)وتوارثهم صور: هماوأبويويف موت األختني 
فثلثا ماهلا  ,األختني. فإذا ماتت األم أوال مث إحدى ,مث األب ,: أن متوت األماألوىل

 (0)/.والثلث الثالث هلما ابلوالء ,لألختني ابلبنوة
فثلثا ماله هلما ابلبنوة, والثلث الباقي بني األجنيب واألختني, لألجنيب  ,األب وإذا مات

مث إذا  (3)[,قة نصفهمعتِّ ]نصفه؛ ألنه أعتق نصفه, ولألختني السدس الباقي؛ ألهنما معتقتا 
والنصف الباقي بني  ,فلألخت األخرى النصف من ماهلا ابألخوة ماتت إحدى األختني

إىل معتقها ــ  ــ وهو الربع ــ ينتقل ية؛ ألهنما معتقا األب, فنصيبهمااألجنيب واألم لو كانت ح
إىل احلية, ويبقى الثمن اآلخر للميتة,  ــ وهو الثمنــ ه نصفومها األختان احلية وامليتة ــ فيصرف 

وحصة امليتة  ,فريجع إىل من له والءمها ــ وهو األجنيب واألم ــ ومال األم يرجع إىل احلية وامليتة
 (5).فعل؟وما الذي يح  ,وال ينقطع, ويسمى سهم (3)يدورترجع إىل األجنيب واألم, وهكذا 

: يصرف إىل بيت املال؛ لتعذر مصرفه ابلنسب (3)نوتبعه األكثرو  قال ابن احلداد
 (7).والوالء

, ويقسم املال على : يقطع السهم الدائرــ وهو الثمن ــ وجيعل كأنه مل يكن(1)وقال بعضهم
 (1)لألخت الباقية, وسهمان لألجنيب. ابقي السهام ــ وهي سبعة ــ مخسة

                                 
 (.332(, املطلب العايل البن الرفعة حتقيق فرح دلدوم )93/322) وجيز للرافعي( ينظر العزيز شرح ال(9
 ./ب(923)( (0
 ( يف)ط( معتقه.(3
ورية كالرحى, ويف دورا ودوراان إذا حترك حركة د ( الدَّورح يف اللغة: الطوفان, مأخوٌذ من دار الشيء يدور(3

اصطالح الفقهاء: َعودح الشيء إىل ما كان عليه, أما يف اصطالح األحصوليني: فهو أن يثبت احلكم 
(, 5/027(, واحملصول للرازي )9/099عند وصٍف وينتفي عند انتفائه. ينظر معجم لغة الفقهاء )

 (.0/003وروضة الناظر )
 (.919ــــ90/912) (, روضة الطالبني للنووي329ــــ93/322) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(5
 (. 93/329) أيب خلف الطربي وابن اللباب. ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعيمنهم: ( (3
 (.93/329) العزيز شرح الوجيز للرافعي, (91/323( ينظر هناية املطلب للجويين )(7
 اجلويين.  اإلماممنهم: ( (1
 (.91/323)يف دراية املذهب للجويين ( ينظر هناية املطلب (1
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 دخله يف حساب الوالءوال ن ,وقال: الوجه أن نفرد النصف الوجهني, واستشكل اإلمام
مث سهم ) (9)[, األمىل]إإىل األجنيب ونصفه  ا, فنجد نصفه مصروفوننظر يف املستحق ابلوالء

تبني من ذلك أن يف (0)(,نصفه إىل األجنيب ونصفه إىل األميرجع  ـــــوهو مبتدأ الدورــــ واحد 
فنحتاج إىل عدد له نصف, ولنصفه ثلث  ,ذلكاألجنيب واألخت أثالاث, فنقسمه ك املال بني

, ن لألجنيبمما بقي, وسهما ابألخوة وسهم ثةتصرف إىل األخت ثال ,وسدس, وأقله ستة
 (3)فيحصل لألخت أربعة من ستة, ولألجنيب سهمان.

 (3)ثني.وعلى الوجه الثاين حيصل هلا أكثر من الثل
؛ الثلث لألم : ماتت إحدى األختني أوال مث ماتت األم, فمال األخت ألبويهاالثانية

 وأما األم فنصف مرياثها للبنت ابلبنوة وهلا نصف النصف الباقي ابلوالء والباقي لألب,
 (5)ة النصف اآلخر من النسب.إلعتاقها نصف األم, ونصفه الباقي لألب ألنه عصبة معتق

قال الشيخ أبو علي: ويف مثل هذه املسائل ال يورث ابلزوجية إال أن يقول السائل 
 .(3)الزوجية

فثلثا مرياثه للبنتني  :فأما األب ب أوال, مث إحدى األختني مث األم,مات األ :الثالثة
وأما األم فنصف  ,الوالء هافلهما عليأبيهما,  ألهنما معتقا م واألجنيب؛ابلبنوة, وابقيه لأل

 إلعتاقها نصفها, ونصفه الباقي مرياثها للبنت الباقية ابلبنوة, وهلا نصف النصف الباقي ابلوالء

                                 
 ( يف)ط( لألم. (9
 ( سقط يف)و(.(0
 (.91/325ويين )( هناية املطلب يف دراية املذهب للج(3
(, املطلب العايل 90/919) (, روضة الطالبني للنووي93/329) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(3

 (.333البن الرفعة حتقيق فرح دلدوم )
 (.90/910) (, روضة الطالبني للنووي93/329) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(5
( أي أن ال يشرتط السائل يف السؤال بقاء الزوجية, وإن كانت الزوجية فيكون للبنت النصف وللزوج ــ (3

وابقيه لألب ابلعصوبة. ينظر املطلب  الذي هو األب ـــ الربع, والربع الباقي للبنت؛ نصفه ابلوالء
 (. 333العايل البن الرفعة حتقيق فرح دلدوم )
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عليها ــ األم واألجنيب ــ لكن األم  حية, فهو ملن له الوالء (9)/لو كانت حصة البنت األخرى
يرجع إىل األختني ألعتاقهما األم, وهو سهم  مثنٌ  ىأخذ األجنيب نصفه وهو الثمن, ويبقفيميتة 

 (0)دور, فيأيت فيه اخلالف املتقدم.
ف والربع, وأخذ األجنيب الثمن, أنخذ نصف : إذا أخذت البنت النصوقال ابن احلداد

أن وقال: الثمن هو السهم الدائر, ولو جاز  ,(3)الثمن الباقي وابقيه لبيت املال, وغلطوه
 ,وليست مرة أوىل من مرتني ,جلاز أن يعطى األجنيب مرة أخرى ئامنه شي (3)]البنت[عطىت

 (5)املال. ور وجعله لبيتنه طرح فيها سهم الدوهو خالف جوابه يف الصورة األوىل؛ فإ
أن متوت البنتان أوال, فماهلما ألبويهما. فإن مات األب بعدمها فماله لألم : الرابعة

فإن ماتت األم , فإن كانت فلها الربع والباقي بينهما (3)(مل تكن زوجة,)إذا  ولألجنيب ابلوالء
 (7)يب؛ ألنه معتق نصف أيب معتقها والباقي لبيت املال.بعد ذلك فنصف ماهلا لألجن

 أابمها, فعتق عليهما. (1)(اتاشرت )بنتان من معتقتني  :الفرع اخلامس
والء كل فنصف  ,ب ال جير والء نفسه من معتق األمأن معتق األ :فإن قلنا ابألظهر

والء األخرى؛  ا نصف والء األب ونصفمهنويثبت لكل واحدة م واحدة منهما ملوايل أمها,
 .ابلبنوة, والثلث الباقي ابلوالءفإذا مات األب فلهما ثلثا مرياثه ألهنا معتقة أبيها, 

؛ ألهنا معتقة فإن ماتت  الكربى بعده, فنصف ماهلا ألختها ابألخوة, وربعه هلا ابلوالء
 والباقي ملوايل أم الكربى., أبيها

                                 
 ./أ(923)( (9
 (.90/910) (, روضة الطالبني للنووي93/329) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(0
 (.93/320: هذا غلط. ينظر العزيز )(, وقال القفال91/323. ينظر هناية املطلب )لطه اإلمام( غ(3
 ( سقط يف)ط(.(3
(, املطلب العايل 93/320) (, العزيز شرح الوجيز للرافعي91/323( ينظر هناية املطلب للجويين )(5

 (.333البن الرفعة حتقيق فرح دلدوم )
 ( يف)و( مل تكن زوجته.(3
 (.333(, املطلب العايل البن الرفعة حتقيق فرح دلدوم )90/910) ( ينظر روضة الطالبني للنووي(7
 ( يف)و( اشرتت.(1
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والنصف اآلخر حصة الكربى,  ,فإن ماتت الصغرى بعد ذلك, فنصف ماهلا ملوايل أمها
أخذ موايل أمها نصفه والربع الباقي؛ في ,ليها؛ وهم موايل أمها والصغرىوهي ميتة, فتكون ملوا

 (9)وهو سهم الدور, وفيه اخلالف املتقدم.
فنصف  ماله مثانية أسهم, لكل بنت أربعة؛مث مات األب, قسم البنتان أوال,  ماتت فإن

نصيب الكربى ملوايل أمها ونصفها للصغرى, وهي ميتة, فيكون نصفه ملوايل أمها ونصفه يرجع 
 .إىل الكربى؛ وهو سهم الدور

 حصل] ,فإن جعل سهم الدور لبيت املال (0)(,أيضا)ونصيب الصغرى يقسم هكذا 
 (3)ولبيت املال مثناه. ,أمثان مال األب ةثهما ثالمن (3)[كل واحدةملوايل  

يف املسألة بثالثة شروط: أن يكون املعتق ابنني  الوالء رموضع حصول دو  وضبطوا
زا تركة امليت. فصاعدا, وأن يكون قد مات منهم اثنني فصاعدا, وأن ال يكون الباقي منهم حائ

  (3)فال دور. (5)[امنه احدوا]فإن فقد 
مث اشرتت  ,فعتق عليهما (7)[أابمها,] : اشرتت أختان ال والء عليهما,الفرع السادس

ونصف والء األخرى  (1)/فلكل واحدة نصف والء األب (1)[,افعتقت عليه] إحدامها أمهما
 والء على األم وعلى نصف األخت األخرى بتبعية وملعتقة األم الوالء (92)(,لوالء األب تبعا)

                                 
 (.93/320) ي( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافع(9
 ( سقط يف)و(.(0
 ( يف)ط( حصل لكل واحدة.(3
 (.90/910) (, روضة الطالبني للنووي93/320) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(3
 ( يف)ط( واحد منهما.(5
 (.90/910) (, روضة الطالبني للنووي93/320) عزيز شرح الوجيز للرافعي( ينظر ال(3
 ( يف)ط( اشرتات أابمها.(7
 ( يف)ط( فعتقت عليهما.(1
 ./ب(923)( (1

 ( يف)و( تبعا للنصف لوالء األب.(92



 جواهر البحرية في شرح الوسيط للقمولي الشافعي

 - 907 - 
 

 .(9)األم على املذهب
 ء: ال والء ملعتقة األم على من أبوه حر, فال يثبت ملعتقة األم والريجوعلى قول ابن س

 .(0)على النصف اآلخر
لبنتني ابلبنوة, والباقي ب لاألب مث ماتت اليت مل تعتق األم, فثلثا مال األ فلو مات

ونصف لألخت ابألخوة, ونصف السدس  (3)(لألم,)واليت مل تعتق األم ثلث ماهلا  ,ابلوالء
على املذهب بوالئها على  اآلخر وهلا النصف ها إلعتاقها األب.نصفعلى الباقي بوالئها 
 : هو لبيت املال.ريجى قول ابن سوعل إبعتاقها األم, النصف اآلخر

 فإهنا أعتقتها. ,فللبنت الباقية النصف ابلبنوة, والباقي ابلوالء ,األم بعد ذلك فإن ماتت
 النصف (3)]ولألخت[ فلألم الثلث ,اليت أعتقت األم بعد موت األب ولو ماتت

 ل.ابلنسب, ونصف السدس الباقي إلعتاقها نصف أبيها, وابقيه لبيت املا
؛ ألهنا معتقة فإن ماتت األم بعدها فللبنت الباقية النصف ابلبنوة, ونصف الباقي ابلوالء

 (5)نصف أيب معتقة األم, والربع الباقي لبيت املال, وقد تقدم.
أابمها فعتق عليهما, فلكل واحدة  فاشرتات هما إنسان,ن شقيقتان أعتقختا: أالسابع

ل واحدة والء منهما نصف والء أبيهما, وال والء لواحدة منهما على األخرى؛ ألن على ك
 .مها فلألخرى نصف ماهلا ابألخوة, والباقي ملعتقها ابلوالءاحدمباشرة. فإذا ماتت إ

أحدمها املشرتي, مث مات  عن ابنني, (3)ب[األ]ه عبدا, ومات وأبو : أعتق ابن الثامن
 معتق النصف. نني؛ ألهنما عاصبان املشرتي, والنصف اآلخر بني االبفنصف ماله لالب, العتيق

  

                                 
 (.93/323) يف العزيز: "هذا هو األظهر". ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي ( عبارة الرافعي(9
 ( يف)و( زايدة عبارة: " من اآلخر".(0
 ( يف)و( لألخت.(3
 ( يف)ط( ولآلخر.(3
 (.93/323) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(5
 (.93/323) ( يف)ط( "املعتق" ويف )و( "العتيق" واملثبت من العزيز. ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(3
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ولو مات األب مث مات االبن املشرتي عن ابن, مث مات العتيق, فنصف املال لولد االبن 
 (9)بوالء أبيه, وال شيء للحافد بوالء اجلد. بوالء أبيه, ونصفه لعمه املشرتي

تت املعتقة بولد, فثلث مرياثه ألمه فأ: تزوج عبد حبرة أصلية وأخرى معتقة, التاسع
 عليه. لوالءاب اقي ملواليهاوالب

خذه ستة أشهر من املوت اسرتد ما أتت األصلية بعده اببن, فإن كان ألقل من فإن أ
 فأكثر مل يسرتد. وإن كان لستة موىل األم,

 (0).يجيء فيه التفصيل السابق يف افرتاش الزوج, وقد مرَّ ل: و قال الرافعي
ا على اآلخر؛ وذلك أبن يعتق زيد بني اثنني لكل منهم يتصور ثبوت الوالء :العاشر

م العتيق سلِّ ق ويح كافرا مث يؤسر املعتِّ  وأبن يعتق كافر فيشرتي العتيق أاب املعتق ويعتقه,عبدا, 
 (3)وميلكه ويعتقه.

: أنه إذا قال إنسان ملالك العبد: اعتق عبدك عين على  : عن فتاوى القفالاحلادي عشر
 (5).قوال واحدا خبالف البيع جيوز تهلم حياوهو مستأجر أو مغصوب أو غائب, عح  (3)/كذا,

أنه إذا قال: من بشرين من عبيدي  (3),أيب عاصم العبادي: عن زايدات الثاين عشر
 الن فهو حر.بقدوم ف

  

                                 
 (.93/323) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(9
 (.323ـــــ93/323) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(0
 (.93/323) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(3
 ./أ(925)( (3
 (.93/323) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(5
 د بن دمحم بن دمحم بن عبدهللا العبادي اهلروي, القاضي( أبو عاصم العبادي هو: أَبو عاصم دمحم بن أمح(3

 أيب منصور األزدي هبراة والقاضي , أخذ الفقه عن القاضيشيخ الشافعية وأحد أَعيان األصحاب
أيب عمر البسطامي واألستاذ أيب إسحاق اإلسفراييين, مث صار إماما دقيق النظر, تنقل يف النواحي 

ه(. سري أعالم النبالء 351وصنف كتبا منها: املبسوط, والزايدات, وطبقات الفقهاء, )ت 
 (.9/030(, وطبقات الشافعية البن قاضي شهبة )91/912)
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فجاء وقال: عبدك فالن يبشرك بكذا,  ,ا من عبيده عبدا آخر ليبشره بذلكفبعث عبد
 (9)وأرسلين ألخربك. فاملبشر املرسل دون الرسول.

فقة واحدة, فلله علي  أن ص (0)]يف[ : عنها أنه لو قال: إن اشرتيت عبدينالثالث عشر
 (3)فاشرتى ثالثة, لزمه إعتاق اثنني لوجود الصفة. ,أعتقهما

 قال لعبده: أنت حر مثل هذا العبد., عن والده وغريه, أنه لو عن الروايين :الرابع عشر
به,  شبهغري ابئنة يف امل (3)]البدل[ وأشار إىل عبد آخر حيتمل أن ال حتصل احلرية؛ ألن حرية

ن قاذفا. مل يك من فالن, أزىن (5)]أنت[ هو كما لو قال لرجل:ف فيحمل على حرية اخللق.
 (3)ما[أهن]فيحتمل أن يعتقا, واألوضح:  حر مثل هذا العبد, ومل يقل العبد.نه لو قال: أنت وأ

 (7)ال يعتقان.
 (1)والصواب: عتقهما يف الثانية. (1)[.األوىل]: ينبغي أن يعتق يف قال النووي

الذي يف يدي حر. حكم بعتقه. ولو قال: يظن  علم أن العبدت ه: أنتوأنه لو قال لغري 
 الف العلم. ولو قال: ترى أنه حر.مل حيكم بعتقه؛ ألن الظن قد ال يكون مطابقا, خب أنه حر.

 (99): والصواب الثاين.قال النووي (92)احتمل أن يعتق وأن ال يعتق.
  

                                 
 (.93/325) رافعي( ينظر العزيز شرح الوجيز لل(9
 ( سقط يف)ط(.(0
 (.93/325) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(3
 ( سقط يف)ط(.(3
 ( سقط يف)ط(.(5
 ( يف)و( أنه.(3
 (.90/913) (, روضة الطالبني93/325) ينظر العزيز(, 1/323) ( ينظر حبر املذهب للروايين(7
 ( يف)و( األول.(1
 (.90/913) ( ينظر روضة الطالبني للنووي(1

 (.90/913) (, روضة الطالبني للنووي93/323) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(92
 (.90/913) ( ينظر العزيز روضة الطالبني للنووي(99
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ي: أنه لو كان عبد بني اثنني, فقال أجنيب ألحدمها: طرب ال : عن القاضياخلامس عشر
نصيب الشريك على املعتق ويقوم  (9)[.لآلمر فوالؤه]اعتق نصيبك عين بكذا, فأعتقه عنه, 

يكني لآلخر: اعتق . وأنه لو قال أحد الشر و العوضر؛ ألنه أعتقه لغرض نفسه, وهدون اآلم
 (0)فوالؤه لآلمر, ويقوم نصيب الشريك اآلخر على املعتق. عنه.فأعتقه  ,نصيبك عين بكذا
 (3)يف الفتاوى: يف األوىل يقوم نصيب الشريك على اآلمر دون املعتق وقال القاضي

 (3)عليه. أنه ال يقوم عليه, ألنه مل يعتق : الصواب يف الصورتنيقال النووي
 (5).وال هبته : ال جيوز بيع الوالءالسادس عشر
]ضرب رجل عبد غريه, فقال له سيد املضروب معاتبا له: عبد غريك حر  :السابع عشر

 (7)ي ال حيكم حبريته بذلك.: قال: والدقال الروايين (3)[مثلك.

                                 
 ( يف)ط( فوالؤه لالثنني.(9
 (.90/915) (, روضة الطالبني للنووي93/323) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(0
 (.90/915) ( ينظر روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي(3
 ( املصدر السابق.(3
 (.93/33) (, اجملموع للنووي0/322(, املهذب للشريازي )9/023) ( ينظر اإلقناع للماوردي(5
 ( سقط يف)ط(.(3
 (.92/333( ينظر النجم الوهاج يف شرح املنهاج أليب البقاء )(7
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ا(1)ابتدبريكتابا
قع الزمن الذي قبله يف إذا و  (3),أو بزمن بعده, أو قبله (0)السيد العتق مبوته, وهو تعليق

فهو  ,ضافإنه إن كان قبل موته بشهر مري كقوله: إذا مت فأنت حر قبله بشهر. مرض املوت,
 (3)بل من رأس املال. فليس بتدبري ,إن كان صحيحاو  معترب من الثلث, تدبري

 (5)وهو قربة.
 (1)فيه وجهان. (7)(إنشاء يف اإلسالم؟.)أو هو  (3)/كان معموال به يف اجلاهليةوهل  

 .وأحكامه كانهأر  والنظر يف
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 (.9/53جاين )(, التعريفات للجر 3/073لغة: النظر يف عواقب األمور. ينظر لسان العرب ) ( التدبري(9
 (.9/53(, والتعريفات للجرجاين )0/955( ينظر الصحاح للجوهري )(0
, كسائر التعاليق ال تدبري  واملنقول أنه تعليق (, لكنه قال:5/393( ينظر الغرر البهية لزكراي األنصاري )(3

 , وعليه األكثر.ال تدبري كون تعليقه ابلبعدي فهو أيضا تعليقوأما  
(, 335(, املطلب العايل البن الرفعة حتقيق فرح دلدوم )5/393( ينظر الغرر البهية لزكيا األنصاري (3

 (.92/521مريي )النجم الوهاج أليب البقاء الد
 (.0/373(, املهذب للشريازي )90/331(, كفاية النبيه البن الرفعة )93/93) ( اجملموع للنووي(5
 ./ب(925)( (3
 ( يف)و( من إنشاء اإلسالم.(7
 (.3/521(, مغين احملتاج للشربيين )90/331( ينظر كفاية النبيه البن الرفعة )(1
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 ر ابلفتح.ر, واملدبَّ سر ابلكوهي ثالثة: الصيغة, واملدبِّّ 
  ر:أما املدب  

 :ركنانبقي  (3),كل من يصح عتقه  (0)(على)واضح, وهو  (9)(فإنه)
 :مسائلوفيه : الصيغة أحدمها

 .(4)وكناية ةصريحاألوىل: أهنا تنقسم إىل 
يت أو أو أنت حر بعد مو  ., كقوله: إذا أو مىت مت, فأنت حر أو عتيقةالصرحيف

 أعتقتك أو حررتك بعد مويت.
 ونص (7)أنه صريح, (3)] هنع هللا يضر على[(5)الشافعيوأما قوله: دبرتك أو أنت مدبر, فنص 

]أو  ,مل يكف حىت يقول: فإن أديت, فأنت حر ,ل: كاتبتك على كذاعلى أنه لو قا
 (1)(1).حنوه[

                                 
 )و( فأمره.( يف(9
 ( سقط يف)و(.(0
 (.337( املطلب العايل البن الرفعة حتقيق فرح دلدوم )793( ينظر اخلالصة: )ص/(3
فتح الوهاب لزكراي ه. وغري  و الكناية: وهي ما حيتمل التدبري الصريح: ما ال حيتمل غري التدبري( (3

 (.0/017األنصاري )
هو: دمحم بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب, أبو عبدهللا القرشي املطليب  ( الشافعي(5

اأَلربعة عند أهل السنة, وإليه تنسب  , عامل العصر وانصر السنة وفقيه امللة, َأحد اأَلئمةاملكي اإلمام
الشافعية كافة, ولد يف غزة )بفلسطني( سنة مخسني ومائة, ومحل منها إىل مكة وهو ابن سنتني فنشأَ 
هبا, وزار بغداد مرتني, وقصد مصر سنة تسع وتسعني ومائة فتويف هبا سنة أربع ومائتني, وقربه 

(, وسري 3/933(, ووفيات األعيان )9/79ي )معروف ابلقاهرة. ينظر طبقات الفقهاء للشرياز 
 (.3/03(, واألعالم للزركلي )1/033أعالم النبالء )

 ( سقط يف)ط(.(3
 (.1/97( ينظر األم )(7
 ( سقط يف )ط(.(1
 (.1/53(, و )1/52( ينظر األم )(1
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 (9):طرقولألصحاب 
 (0): تقرير النصني.أظهرها
 (3)قولني.نايتني أو ك : أن يف كوهنما صرحينيوالثاين

فقيها, فهما صرحيان يف  (5)(الالفظ) (3)]كان[ : تنزيلهما على حالني, فإنوالثالث
 (3)تان.نايحقه, وإال فهما ك

 (1).ةابوإثبات قولني يف الكت التدبريتقرير نصه يف  (7)(:والرابع)
وكذا سائر   دبرا,صار م بعد مويت, فإذا نوى به التدبري كسبيل كقوله خليت  :ةيانوالك

 (1)العتق. كناايت
 (92)ملشهور.على ا ومل يسر التدبري ولو قال: دبرت نصفك أو ربعك, صح,

 (90)وعلى املذهب إذا مات عتق ذلك اجلزء. (99)يسري.قوال: أنه  وحكى الروايين

                                 
(, والعزيز 1/323(, والتهذيب )91/953(, واحلاوي الكبري )0/375( ينظر املهذب )(9

 (.90/333, وكفاية النبيه )(93/321)
 (.91/321 كنايٌة. انظر هناية املطلب ) صريٌح مستغٍن عن النيَّةِّ, ولفَظ الكتابةِّ ( َأي: إنَّ لفظ التدبريِّ (0
 (.331حتقيق فرح دلدوم ) ( ينظر املطلب العايل للرافعي(3
 ( سقط يف)ط(.(3
 ( يف)و( اللفظ.(5
 (.359حتقيق فرح دلدوم ) (, املطلب العايل للرافعي91/953( ينظر احلاوي الكبري )(3
 ( يف)و( والثالث.(7
 (.359حتقيق فرح دلدوم ) املطلب العايل للرافعيينظر ( (1
(, والقول الثاين فيه : إنه صريٌح محستْغٍن عن النية , وهو املذهب 1/327) ( ينظر التهذيب للبغوي(1

 (.9/303(, واملنهاج )91/327املنصوص. ينظر هناية املطلب )
(, 90/913) (, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/321) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(92

 (.92/599النجم الوهاج للدمريي )
 (.1/033) ( حبر املذهب للروايين(99
(, 90/913) (, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/321) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(90

 (.92/599النجم الوهاج للدمريي )
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, هل تقع بلفظ التنجيز يف ينبنيان على أن السراية ,: ويف سراية العتق وجهانقال الروايين
 أو بعده؟. (9)(معه)البعض 

 بعده, فال. أو فإن قلنا: معه, سرى,
راي, عل العتق ابملوت ساوبني أن جي ساراي يف احلياة عل التدبريقال: والفرق بني أن جي

وع ال را؛ ألن الرجكان نصفه الباقي مدب  فإن سرينا التدبري نصفه, يظهر إذا رجع يف تدبري
 (3)ال يعتق مبوته. (0)قنانصفه  ساراي, صار ابلرجوع يف تدبري عل التدبريوإن مل جي يسري,

 َزىن :ن قولهأ على: فيه وجهان مبنيان قال القاضي ولو قال: دبرت يدك أو رجلك,
 (3), كان كله مدبرا.؟. فإن صححناهيدك, هل هو قذف

وكذا لو  (5),أنت حر بعد مويت أو لست حبر, مل يكن شيئا)ولو قال لعبده:  قال يف األم,
وكذا لو قال: مىت مت فأنت حر أو غري  (3)(,لزوجته: أنت طالق, أو لست بطالق قال
 (7)حر.

                                 
 ( سقط يف)و(.(9
 ( القِّنُّ يف اللغة: العبد الذي ملك هو وأبواه, والعبد التليد الذي ولد عندك .(0
بدح اخلالصح العبودية, إذا مل حيصل فيه شيء من أسباب العتق ومقدماته. ويف اصطالح الفقهاء: هو الع    

(, دستور العلماء 9/331(, والكليات )3/0913(, والصحاح )93/331انظر لسان العرب )
 (.9/372(, معجم لغة الفقهاء )3/37)

 (.1/033) ( حبر املذهب للروايين(3
 .(90/331(, كفاية النبيه البن الرفعة )93/321) العزيز, (1/321) للبغوي هذيب( ينظر  الت(3
 ( يف)و( زايدة "كما لو قاله تنجيزا".(5
(, والعزيز شرح 1/313البيان للعمراين ) ,(1/033) ( مل أجدها يف األم, بل يف حبر املذهب للروايين(3

 (.90/913) (, وروضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/321) الوجيز للرافعي
 (.1/03) ( ينظر األم للشافعي(7
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 ينقسم إىل مطلق ومقيد. الثانية: التدبري
حمض  فهو تعليق (9)[مبوت غريه,]لو علقه ف, : أن يعلق العتق مبوته من غري شرطفاملطلق

 .ال تدبري
لت أو وله: إن مت من مرضي هذا أو قتكق (0)/: أن يعلقه على موت خمصوصواملقيد

على  (3)ت[ماإن ف] ,يف هذا البيت أو الشهر, فأنت حر ت حتف أنفي أو يف سفري أوم
 (3)تلك الصفة عتق, وإال فال.

 (5)ول.وهو كاملطلق يف االعتبار من الثلث, وصحة الرجوع ابلق
منه عتق. من مرضي هذا أو يف سفري هذا, فمات  توعن النص: أنه إذا قال: إن م

 (3).وهو وصية ال تدبري
وت, العتق مبطلق امل تعليق ا إىل أن التدبريري كون هذا مصميكن أن ي(7)(و): قال الرافعي
 : األول.والظاهر مطلق ومقيد, وأنه ال ينقسم إىل

 (1)يف الرجوع على ما سيأيت. ظهر فائدة اخلالفوت
دخلت  ,أو مىت ,أو إذا ,العتق. مثل أن يقول: إن كما جيوز تعليق  ,التدبري وجيوز تعليق

أو فأنت مدبر, تفريعا على الصحيح يف صراحته أو نواه. فإذا  ,الدار, فأنت حر بعد مويت
وجود الدخول يف احلال لكن يشرتط وقوعه يف حياة السيد إال  وال يشرتط)دخل صار مدبرا 

ت ذا دخلت الدار بعد مويت أو إذا مود الصفة بعد املوت, أبن يقول: إأن يصرح ابشرتاط وج

                                 
 ( يف)ط( مبوتة غريه.(9
 ./أ(923)( (0
 ( يف)ط( فمات.(3
 (.90/917) روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي, (91/392( ينظر هناية املطلب للجويين )(3
 (.92/599دمريي )(, النجم الوهاج لل350( ينظر املطلب العايل البن الرفعة حتقيق فرح دلدوم )(5
 (.1/97) ( األم للشافعي(3
 ( سقط يف)و(.(7
 (.93/392) ( العزيز شرح الوجيز للرافعي(1
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وال يشرتط وقوعه عقبه بل  (9)(فإمنا يعتق ابلدخول بعد املوت,, ]مث دخلت الدار فأنت حر
 (0)ىت دخل بعده عتق.م

 (3)[فأنت حر. (3)]الدار[ت ودخلتولو قال: إذا م
فال يصح  ,عتق بصفة, ال تدبري شرتط الدخول بعد املوت, وهو تعليقي :قال البغوي

 (5)ريد الدخول قبله.الرجوع عنه ابلقول إال أن ي
 فعلى ما سيأيت ,ت فأنت حر إن دخلت الدارولو قال: إذا مت فدخلت الدار أو إذا م

 (3)يف التعليق ابملشيئة.
عتق بعد  ,ت ومضى يوم فأنت حرفأنت حر بعد مويت بيوم, أو إذا مولو قال: إذا مت 

ال ف حمض تعليقمقيد أو مطلق أو  وهل هذا تدبري ,ن موته, وال يتوقف على إنشاء عتقيوم م
 رجوع فيه ابلقول؟.

 :أوجهفيه ثالثة 
كقوله   ؛على صفة بعد املوت وقالوا: مهما علق العتق (7): الذي أورده األكثرون,والثالث

أو أنت حر بعد مويت إذا خدمت  ,أو مث دخلت الدار وشئت احلرية, أو شاء فالن, تإذا م
 (1)ابين سنة.

                                 
 ( سقط يف)و(.(9
 (.90/917) ( ينظر روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي(0
 ( سقط يف)ط(.(3
 ( يف)ط( مكرر.(3
 (.1/327) للبغوي ( ينظر التهذيب يف فقه اإلمام(5
 (.90/917) (,روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/399) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(3
يف الشامل بتحقيق: بدر العتييب )ص:  (, وابن الصباغ93/932يف العزيز ) منهم الشيخ أبو حامد( (7

(, وأبو طيب يف التعليقة أليب الطيب بتحقيق: إسحاق 1/031حبر املذهب )يف  (, والروايين317
 (.093إبراهيم )ص: 

 (.90/917) (, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/392) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(1
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 (9).ال تدبري حمض تعليق ,دار بعد مويت خبمس سنني, فأنت حر]أو إن دخلت ال
قال: وميكن أن  ,وال إعتاقه: وليس للوارث بيعه؛ ألنه تعلق به حق املوىل قال البغوي

ون فيجوز, ويك أن إجازة الوارث تنفيذ يقال يعتق من املورث. وميكن بناء على القولني يف
 (0)كما ال جيوز بيعه.  ,فال؟ عتقه عن امليت, أو تدبري

ية للولد؛ دمت ولدي بعد مويت بسنة فأنت حر, وصقال: وعلى هذا ال جيعل قوله إن خ
 (5)(3)ابخلدمة بعد املوت.[ صح, لكنه حمض تعليقارث ال تللو  (3)الوصيةألن 

إما ]مل يعتق إال مبوهتما مجيعا  : قال شريكان للعبد املشرتك: إذا متنا فأنت حر.الثالثة
خبالف ما  (7),فعتقه عتق وصية يف أظهر الوجهني, ال تدبري (3)أو مرتبا. فإن ماات معا,[معا 

وكأنه  (1)أن نصيب الباقي يصري مدبرا, (1)/إذا مات أحدمها وبقي األخر, فإن أصح الوجهني:
ومات عتق نصيب  فإن ابعه, (92)فنصييب منك مدبر, فله بيع نصيبه, قال: إذا مات شريكي

رثته, ويعتق عند موت اآلخر, ويصري انتقل نصيبه إىل و  وإذا مات  األول ,امليت األول خاصة
 (99).مستحقا هلذا العتق, فال جيوز للورثة بيعه, وهلم استخدامه

                                 
 (.0/733الصالح )( ينظر فتاوى ابن (9
(, ذكره ابن الصالح يف فتاويه ومل 92/310( ينظر حتفة احملتاج يف شرح املنهاج البن حجر اهليتمي )(0

 (.0/733. ينظر فتاوى ابن الصالح )ينسبه إىل البغوي
ْصلح, واصطالحا: متليك مضاف إىل ما بعد املوت, بطريق التربع, سواء كان ةح يف اللغة: الو ( الوصيَّ (3

 ذلك يف األعيان أو املنافع. وقيل: تفويض تصرف خاص بعد املوت.
 (.9/332(, كفاية األخري البن معلى احلسيين )9/99(, وأنيس الفقهاء )3/993ينظر مقاييس اللغة ) 

 ( سقط يف)ط(.(3
 (.0/733. ينظر فتاوى ابن الصالح )تاويه ومل ينسبه إىل البغوي( ذكره ابن الصالح يف ف(5
 ( سقط يف)ط(.(3
 (.1/032) ." ينظر حبر املذهب للروايينما تفرد عتقه مبوته ومل يقرتن بغريه "ألن التدبري( (7
 ./ب(923)( (1
 ." املصدر السابق."ألنه يعتق مبوته من غري شرط آخر( (1

 " املصدر السابق.ألن بيع املدبر جائز.( "(92
 ( ينظر املصدر السابق.(99
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كما لو قال: إن دخلت الدار بعد مويت فأنت حر, ليس للوارث بيعه بعد املوت وقبل 
 (9).الدخول. وكما لو أوصى إلنسان بشيء ليس للوارث بيعه قبل قبوله

 (3)., قاله اإلمامهنا (3)يلزم طردهو , البيعأنه جيوز  :هوج (0)لكن يف مسأليت االستشهاد
بل يختص ابلوارث يف أظهر  ,والكسب احلاصل بعد موت األول ليس من تركة امليت

 (5)الوجهني.
 :طريقاناملوت واإلعتاق, ففيه  بنيإذا أوصى بعتق عبد فاكتسب ماال  :وقد تقدم أنه

 :قوالن: فيه أحدمها
 : أنه للعبد.أحدمها
 : للوارث.والثاين
 (3): القطع ابلثاين.والثاين
 (7)على الفور خبالفه هنا. ق حالة االكتساب, فإنه واجب: أن العتق هناك مستحَ والفرق

هنع هللا يضر  ومل حيمل الشافعي فاحلكم كما تقدم, سواء قااله معا أو مرتبا. ,ولو قاال: إذا متنا معا
 (1)ــ على موهتما دفعة واحدة؛ ألنه يصدق أن يقال: ماات معا وإن ترتب موهتما. تنا معاــ مِّ  قوهلما

                                 
(, 90/911) (, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/399) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(9

 (.02/311اهلداية إىل أوهام الكفاية لألسنوي )
 (.357( يعين: مسألة دخول الدار ومسألة الشريكني. ينظر املطلب العايل البن الرفعة حتقيق دلدوم )(0

3) .عضاواطراد الشيء: متابعة بعضه ب ,الطرد: لغة اإلبعاد واإلزعاج على سبيل االستخفاف(   
: ما يوجب احلكم لوجود العلة, وهو التالزم يف الثبوت.اصطالحاو   
.عبارة عن االستواء بني الفرع واألصل يف العلة املستنبطة من حكم األصلوقيل:    
(, التحبري 9/319(, الشرح الكبري ملختصر األصول )9/003ينظر التوقيف على مهمات التعاريف ) 

 .(7/3903شرح التحرير )
 (.91/391هناية املطلب يف دراية املذهب للجويين ) ( ينظر(3
 (.93/399) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(5
 (.3/031(, النجم الوهاج للدمريي )351, املطلب العايل البن الرفعة )(/ب71) اللوحةينظر ( (3
 (.3/373حملتاج للشربيين)(,مغين ا92/593( ينظر النجم الوهاج للدمريي)(7
 (.92/593النجم الوهاج للدمريي), (1/030) ( ينظر حبر املذهب للروايين(1
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مبوهتما, سواء تقدم مل يعتق حصته إال  ,إذا متنا فأنت حر قال أحد الشريكني: (9)]لو[و
 إن أتخر, (0)[تدبرا و]أحصته يرتدد بني أن يكون وصية إن تقدم موته,  وعتق موته أو أتخر,

 (3)وحصة شريكه ابقية على الرق يف حياته وبعد موته, تقدم موته أو أتخر.
تق حصة أوهلما كون حرا. فعِّ على آخران موات, مث ت (3)[بيسح]أنت : ولو قال الشريكان

. وحصة نصيب امليت أوال من كسب العبد بعد موته , وحصة الثاين ابلتدبريموات ابلوصية
حياته وليس للورثة الرجوع فيها, وال أن  يكون للثاين ال لورثته. فهو كالعارية يف حقه مدة

 ,ولو قتل العبد بني موهتما)حيسبوا حصته من امليت يف تركة مورثهم. فالكسب وصية للثاين. 
من الكسب يف ثلث  (5)(األول. وهلم أن حيسبوا ما أخذه الثاين  للثاين وورثةِّ مات عبدا وقيمته 

 (3)األول؛ ألنه حمسوب من وصيته, ومل يدخل يف قيمة الرقبة.
ولو اقتصرا على قوهلما: أنت حبيس على آخران موات, ومل يقوال مث تكون حرا. قال 

  (1)الوقف ابلصفة, وهو غري جائز على املذهب. (7)/: ال يصح؛ ألنه علقالقاضي
العبد مبشيئته, كما لو قال: أنت مدبر أو دبرتك إن شئت أو إن  لو علق تدبري: الثالثة

 مدبرا إال مبشيئته. وال يصري ,ت صحدبر أو فأنت حر إذا مت, أو مىت مشئت فأنت م
 .شرتط كوهنا على الفور على املذهبوي

 .(92) اجمللسول يفبوقيل: يكفي الق. (1)وقيل: ال يشرتط

                                 
 ( سقط يف)ط(.(9
 ( يف)ط( وتدبريا.(0
 (.1/039) (, حبر املذهب للروايين91/999) ( ينظر احلاوي للماوردي(3
 ( يف)ط( حنني.(3
 ( سقط يف)و(.(5
 (.1/039) (, حبر املذهب للروايين91/999) ( ينظر احلاوي للماوردي(3
 ./أ(927)( (7
 (.332م )( ينظر املطلب العايل البن الرفعة حتقيق فرح دلدو (1
 (.90/911) (, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/390) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(1

 (.91/927) ردي(, واحلاوي الكبري للماو 1/321) ( ينظر التهذيب يف املذهب للبغوي(92
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فال يشرتط  ,تفقال: إن شاء زيد فأنت حر إذا م ؛هذا خبالف ما لو علق مبشيئة غريهو 
 (9)الفور يف مشيئة زيد قطعا.

إال أن يكون  أو أنت طالق إن شئت, ,شئت ت حر إنوجيري اخلالف فيما لو قال: أن
 (3)فإنه يشرتط الفور قطعا. ,ى كذا إن شئتكقوله: أنت طالق عل (0)بعوض, الطالق

 نفي املشيئة.بانعقد تدبريه, ومل يبطل  ,مث قال: لست أشاء ولو قال العبد: شئت,
 (3)مل ينعقد. ,ولو قال: لست أشاء, مث قال: شئت

على اخلالف فيما إذا أوصى لزيد  على العبد خالف, خرجه املاوردي ويف وجوب املشيئة
 (5)مبن يعتق عليه, هل يلزمه قبوله؟.

  (7)يف ذلك. : إذا, إبن,(3)البندنيجيو حلق املاورديوأ
يشرتط  فال بد من املشيئة, وال ,فأنت مدبرقال: مىت شئت أو مهما شئت  : لوالرابعة

لكن يشرتط وجودها يف حياة السيد كغريها من  فيها الفور, ويصري مدبرا مىت شاء,
 (1)الصفات.

 .ثبت التدبري ,ولو قال: لست أشاء, مث قال: شئت
                                 

 (.5/395(, الغرر البهية لزكراي األنصاري )91/927) ( ينظر احلاوي الكبري للماوردي(9
 (.93/390) (, العزيز شرح الوجيز للرافعي395ــــ91/393( ينظر هناية املطلب للجويين )(0
 (.7/312) (, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي1/323) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(3
 (.90/335كفاية النبيه البن الرفعة )  ,(1/037(, حبر املذهب)91/927) ( ينظر احلاوي للماوردي(3
 (.91/73( ينظر احلاوي الكبري )(5
صاحب  , الفقيه القاضيهو: احلسن بن عبد هللا, وقيل: بن عبيد هللا, أبو علي البندنيجي ( البندنيجي(3

الذخرية وأحد العظماء من أصحاب الشيخ أيب حامد, وله عنه تعليقة مشهورة, كان فقيها عظيما 
غواصا على املشكالت صاحلا ورعا, قال الشيخ أبو إسحاق: كان حافظا للمذهب, درس الفقه 

 ه( . ينظر اتريخ305الشافعى على أىب حامد اإلسفراييىن, صنف التعليقة املسماة ابجلامع, )ت 
(, وطبقات 3/325( , وطبقات الشافعية الكربى )9/901(, طبقات الفقهاء )7/353بغداد )

 (.9/023الشافعية البن قاضي شهبة )
 (.333(, املطلب العايل البن الرفعة حتقيق فرح دلدوم )91/927) ( ينظر احلاوي للماوردي(7
 (.90/911) (, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/390) للرافعي( ينظر العزيز شرح الوجيز (1
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, خبالف ما تقدم؛ ألن املشيئة هنا مل يبطل التدبري ,: لست أشاءولو قال: شئت, مث قال
 (9).ةخيمرتا

: إن دخلت الدار أو العتق ابعتبار الصفة بعد املوت, أبن قال التدبري ولو صرح يف تعليق
اختصت  ,وقال: أردت ذلك (3)[أطلق, و]أفأنت حر,  (0)(أو إن شئت بعد مويت)بعد مويت 

 :أوجهويف اشرتاط الفورية يف املشيئة بعده ثالثة  ,مبا بعد املوت
 بعد املوت. : يكفي وقوعها يف جملسهاثلثها

 (3)ألصح.اشرتطت يف ا ,ت فشئت فأنت حرن مل يشرتط الفورية, فقال: إذا مفإ
 (3)وحينئذ يستوي وجود الفاء وعدمها. ,يكفي وقوعها يف اجمللس(5) وقيل:

دار فكلمت زيدا فأنت الوجهني يف سائر التعليقات, كقوله: إن دخلت ال وخرج اإلمام
 (7)كالم ابلدخول؟.هل يشرتط اتصال الف ,طالق أو حرة

ال يكون بعد املوت, كما  ؛ ألن التدبريفهو لغو ,أنت مدبرت فشئت فأما لو قال: إن م
 (1)لو أوصى بتدبريه.

 (1)فال يشرتط اتصال املشيئة ابملوت قطعا. ,ت فمىت شئت فأنت حرولو قال: إذا م
 ,يف تنفيذ الوصااي وقسمة املرياث الرتاخي إىل أن يشرع الورثة: ويكون على قال املاوردي

                                 
 (.91/927) ( ينظر احلاوي للماوردي(9
 ( يف)ط( مكرر.(0
 ( يف)ط( وأطلق.(3
 (.90/911) (, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي7/313) زايل( ينظر الوسيط يف املذهب للغ(3
 ( يف)ط( زايدة حرف "ال" قبل يكفي.(5
 (.337الرفعة حتقيق دلدوم )(, املطلب العايل البن 1/317للعمراين ) ( ينظر البيان يف مذهب اإلمام(3
 (.91/397( ينظر هناية املطلب للجويين )(7
 (.90/919) (, روضة الطالبني وعمدة الطالبني للنووي93/393) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(1
(, 90/912) (, روضة الطالبني وعمدة الطالبني للنووي93/393) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(1

 (.3/375مغين احملتاج للشربيين )
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فإن شاء يف جملس ختيريه  (9),/صري مبشيئته على الفور معتربة جبواب التخيري وجها واحدافت
 (0)عتق وإال رق.

 (3).وهذا يقتضي ختصيص ختيريه بوقت القسمة
أيب حامد: أنه يعرض املشيئة عليه, فإن امتنع فللورثة  عن القاضي والذي أورده الرافعي

 (3)وال غريه. القسمة (5)ه بوقت[يقيد]ومل  (3),بيعه
إما  كما يقال للموصى:  ,املوت, يعرض عليهابلدخول أو غريه بعد قال: وكذا لو علق 

 (7)قبل املشيئة وعرضها خالف تقدم. ويف جواز البيع ,ردأن َتقبل أو ت
 :طريقانولو اكتسب ماال بني املوت واملشيئة, فاضال عن نفقته ففيه 

العبد املوصى به بني املوت والقبول, هل هو له أو على القولني يف كسب : أنه أحدمها
 .؟لورثة املوصي
 (1)(1)(أبنه للورثة.): القطع والثاين

 أو قال: أنت حر إذا ا مت فأنت حر إن شئت, أو إذا شئت,: لو قال: إذاخلامسة
 (92)]فرياجع[ ,فيحتمل أن يريد املشيئة يف احلال, أو بعد املوت ت إن شئت, أو إذا شئت,م

 مبقتضى إرادته. ويعمل
أو على  فإن قال: مل أرد واحدة بعينها, فهل حيمل على املشيئة يف احلال أو بعد املوت

                                 
 ./ب(927)( (9
 (.91/921) ( ينظر احلاوي للماوردي(0
 (.331ن الرفعة حتقيق دلدوم )( ينظر املطلب العايل الب(3
 (.93/393) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(3
 ( يف)ط( يقيد بوقت.(5
 (.331( ينظر املطلب العايل البن الرفعة حتقيق دلدوم )(3
 (.93/393) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(7
 ( سقط يف)و(.(1
 (.1/311للعمراين ) ( ينظر البيان يف مذهب اإلمام(1

 ( سقط يف)ط(.(92
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 :أوجهجمموعها؟ فيه ثالثة 
جميء اخلالف املتقدم  وفرعوا عليه وجودها على الفور بعده, والقياس ,: أوسطهاأصحها

 (9)يف اعتبار الفورية فيها اخلالف املتقدم. :وعلى األول, فيها
ت الدار فأنت طالق, إن  : ولتجر األوجه يف سائر التعليقات, كقوله: إذا دخلقال الرافعي

 (0)أيعترب الكالم قبل الدخول أو بعده؟. كلمت زيدا,
, هل يقتضي على الشرط طيف أن إدخال الشر  قلت: وهذا كاخلالف املتقدم يف الطالق

ني زاء باجلبه, وال نظر إىل توسط  تقدمي املتأخر منهما على املتقدم أو وجوده كما لفظ
 (3)الشرطني أو هو هو؟.

ال لعبده: إن رأيت عينا إشكال يف شيء؛ وهو أن الرجل لو ق: ونشأ من هذا قال اإلمام
 فأنت حر.

 وأحد األخوة من األبوة, وعني الركبة ديناررة وعني املاء والالباصوالعني لفظ مشرتك بني 
 (5): احلكم أبنه يعتق.والوجه شيئا, ففي عتقه بواحد منها تردد, ينو مل (3)(لو)و

ا فالوجه: أن يعتق ابملشيئة يف احلياة أو بعد املوت, وهو غري وزاهن: إن كانت قال الرافعي
  (3)األوجه الثالثة.

ت إن ما قاال: إذا قال: أنت حر إذا م, فإهنيشري إليه والروايين : وكالم املاورديقلت
: سواء قدم املشيئة شاء قبل موت سيده, فوجهان من الوجهني يف معىن قول الشافعيشئت. ف

أو أخرها. فقال البغداديون: املراد سواء قدم املشيئة قبل املوت أو أخرها. فعلى هذا يعتق إذا 
ن عتقا بصفة بعد وإن مل يشأ إال بعد موته. ويكو  ,شاء قبل موت سيده, ويكون تدبريا

                                 
 (.3/375(, مغين احملتاج للشربيين )90/912) ( ينظر روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي(9
 (.93/393) رافعي( ينظر العزيز شرح الوجيز لل(0
 (.3/375(, مغين احملتاج للشربيين )3/337( ينظر أسىن املطالب لزكراي األنصاري )(3
 ( سقط يف)و(.(3
 (.90/912)(, روضة الطالبني للنووي91/393( هناية املطلب يف دراية املذهب للجويين )(5
 (.93/393) العزيز شرح الوجيز للرافعي ((3
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 (0)/(9)املوت.
: أراد سواء قدم املشيئة يف (3): وهذا هو الوجه املشار إليه. قاال: وقال البصريونقلت

 (3)هلا قبله. لفظها أو أخرها, ومشيئته معتربة بعد املوت وال أثر
 ثالثةشرتك على مجيع معانيه يف محل اللفظ امل وأما مسألة العني فقد حكى املاوردي

 :أوجه
, أنه جيوز محله عليها كلها, كما جيوز محله على عموم األكثرين: وهو قول أحدها

چڀ  ڀ  چ تعاىل:  املتماثلة يف قوله األجناس
(5)

 (3).چٺ  ٺ  چ       
, لتغاير محلها على عموم األعيان, وإن جاز محله على عموم األجناس : ال جيوزالثاينو 

 .األجناساألعيان ومتاثل 
جترد عنهما.  األلف والالم, وال جيوز إذا (7)[ها]إذا دخل: جيوز محلها عليها كلها والثالث

 (1)فهما كقولك: اقطع سارقا, واجلد زانيا.
  

                                 
 (. 1/031) (, حبر املذهب للروايين91/921) ( ينظر احلاوي للماوردي(9
 ./أ(921)( (0
 (.952عراقيني. ينظر مقدمة هناية املطلب )ص: ( البصريون هم من َأصحاب طريقة الشافعية ال(3
 (.1/031) (, وحبر املذهب للروايين91/921) ( ينظر احلاوي للماوردي(3
 (.0( سورة النور اآلية )(5
 (.31( سورة املائدة اآلية )(3
 ( يف)ط( إذا دخلتها.(7
 (.93/320) نظر احلاوي للماوردي( ي(1
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 (3).(0), وهو املوضوع حلقيقتني خمتلفتني ابملتواطئ(9)وهو يف هذا الكالم قد خلط املشرتك
 (3)ويسمى مطلقا أيضا. ,ال متعددةيف حم وهو املوضوع لقدر مشرتك يوجد

 ومسي القسمني مشرتكا.
 ,(5)القاضي أيب بكروعن  يف األصول,رمحه هللا  يهو املنقول عن نص الشافع :واألول

وموال من أسفل, أنه  يه أو وقف عليهم وله موال من أعلىأنه إذا أوصى ملوال وافقه ما تقدم:وي
 (3)يصرف إىل اجلميع على الصحيح.

وإن شاء  ,فهو مدبر االن وفالن فسامل حر بعد مويت, فشاءإن شاء ف :: لو قالفرع
  (7)خر أو غاب أو مات مل يكن مدبرا.أحدمها دون اآل

                                 
 د.ما يستعمل للجميع بلفظ واح, وهو يف اللغة: مأخوذ من االشرتاك, وهو التساوي املشرتك:( (9

: هو اللفظ الذي يتناول شيئا واحدا من األشياء املختلفة أو املتضادة عينا عند املتكلم, وهو صطالحاا
 لسامع.جمهول عند ا

. ينظر معجم املصطلحات واأللفاظ الفقهية هو اللفظ الواحد املوضوع لكل واحد من معنيني فأكثر قيلو 
 (.9/937(, التقريب واإلرشاد للباقالين )9/039احملصول للرازي ) ,(3/017)

ة, ي الذي يكون حصول معناه وصدقه على أفراده الذهنية واخلارجية على السويلاملتواطئ: هو الك( (0
 مّسي بذلك ألّن أفراده متواطئة, أي متوافقة يف معناه. ,وإن مل يكن على السوية فهو املشكك

 .(9/031(, الطراز األول )9/913(, التعريفات الفقهية )9/911ينظر التعريفات )
 (.9/937(, التقريب واإلرشاد للباقالين )9/039( ينظر احملصول للرازي )(3
 (.9/939(, العقد املنظوم للقرايف )9/072على شرح مجع اجلوامع )( حاشية زكراي األنصاري (3
أبوبكر  أبو بكر هو: محد بن املظفر بن بكران بن عبد الصمد بن سليمان, احلموي القاضي ( القاضي(5

عرف بقاضي القضاة الشامي, كان أحد العلماء الشامي, من أهل محاة )بلدة ابلشام معروفة(, ي
رمحة هللا, وكان ذا مقامات يف النظر, مطلعا على أسرار الفقه  املتوحدين يف مذهب الشافعي

ومكنونة, كبريا يف الورع والزهادة والتقوى والعبادة, صينا نزها, جرت أموره يف أحكامه على السداد 
(, وطبقات الفقهاء الشافعية 3/020ه(. ينظر طبقات الشافعية الكربى )371بة, )ت : واإلصا

(9/031.) 
 (.3/33( ينظر األم )(3
 (.1/031) (, حبر املذهب للروايين1/91) ( ينظر األم للشافعي(7
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د, كان ن السيد مث دخل العبفجح  ,ولو قال: إن دخلت الدار فأنت حر بعد مويت
 (9)مدبرا.

 ,أقرع ,ومات ومل يبني (0)(هم عىنأي) دروله عبيد ال يح  ,حرت فعبدي ولو قال له: مىت م
أو جن أو خرس وليست  فأىب ,ولو قال: أنت حر إن شاء فالن, ويعتق من خرجت له القرعة

 (3)له إشارة مفهمة مل يعتق.

                                 
 (.1/032) (, حبر املذهب للروايين1/03) ( ينظر األم للشافعي(9
 ( يف)و( "أيهم عناه" واملثبت من )ط( موافق ما يف األم.(0
 (.90/919)  للنووي(, روضة الطالبني93/393) العزيز شرح الوجيز للرافعي, (1/03( ينظر األم )(3
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 (1)،راملدبّ   الركن الثاين:
 عليه. (0)حمجورغري  ف مالكوهو كل مكلَّ 
فإن كان  ,ون واملعتوه والصيب الذي ال مييزاجملن : املكلف, فال يصح تدبريالقيد األول

 يف زمن اإلفاقة. طعا, صح التدبرياجلنون متق
وصيته, ومها يف ومها كالقولني  (3)(,القولني)الصيب املميز يف أظهر  وال يصح تدبري

 .سواء قلنا: إنه وصية أو تعليق ,جاراين
حق غريه على األصح. وقيل: إن قلنا بصحته يف  ,صح رجوعه ابلقول فإن قلنا: يصح,

 بيعه. إليه توىل الويل فإن احتاج ال يصح,
لكن  ,منه التصرف الذي حيصل به الرجوع وإن قلنا: ال يصح الرجوع ابلقول, مل يصح

  (5).وبطل التدبري (3)/فإذا رأى املصلحة يف بيعه ابعه يقوم الويل فيه مقامه,
إذا قصد به جمرد الرجوع من غري مالحظة  ,وغريه لبيعابوليس له الرجوع ابلقول وال 

 (3)مصلحة يف بيعه.
 وهو غريب. (7).لذلك فيجوز : إال أن أيذن له الصيب يف البيعقال املاوردي

  

                                 
 (.93/395) (, العزيز للرافعي7/317) ( ويعرب عليه أيضا: ابألهل. ينظر الوسيط للغزايل(9
صطالح : منع نفاذ تصرف قويل ال فعلي, ( احملجور من احَلْجرح يف اللغة : مطلق املنع واحلد, ويف اال(0

 جنون.و لصغر ورق 
وقيل: صفة حكمية توجب منع موصوفها نفوذ تصرفه يف الزائد عن قوته, أو تربعه مباله. ينظر التعريفات 

 (.9/393(, وشرح حدود ابن عرفة )9/10للجرجاين )
 ( يف)و( الوجهني.(3
 ./ب(921)( (3
 (,93/395) عي( ينظر العزيز شرح الوجيز للراف(5
 (.319(, املطلب العايل البن الرفعة حتقيق فرح دلدوم )91/931) ( ينظر احلاوي للماوردي(3
 (.91/931) ( ينظر احلاوي للماوردي(7
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رج به غريه. فلو دبر نصيبه من مشرتك مل يسر إىل نصيب ويخ ,لكا: املالقيد الثاين
فإن  اوعليه أن يتلفظ بتدبريه (9)نه يقوم عليه.وقيل: أنه يسري. وقيل: أ شريكه على املذهب.

 (0).وجهانراية العتق إليها مل يفعل ومات, ففي سِّ 
 شريكه أيضا, لو مات املدبر وعتق نصيبه, مل يسر العتق إىل نصيب :وعلى املذهب

 (3)خبالف ما إذا علق عتق نصيبه ووجدت الصفة, وهو موسر, فإنه يعتق ويسري.
 (3)إىل الباقي يف األصح. ولو دبر بعض عبده مل يسر التدبري

ويف سراية العتق إىل ابقيه وجهان, ينبنيان على الوجهني  عتق ما دبره. (5)(فإن مات)
التعبري عن الكل  أو بطريق ابقيه ابلسراية (7)[عتق]ين أ ,عبده (3)]بعض[ ز عتقفيما إذا جن

 (1)وعلى األول, ال. ميع.ابلبعض. فعلى هذا يعتق اجل
 ر يف الرجوع.يظه ,وسراين العتق بعد املوت والفرق بني سراين التدبري

وإن جعلنا العتق ساراي دون  إليه, مل يصح فيما سرى :فإن جعلناه سارايفإذا رجع, 
 (1)مل يعتق منه شيء. وقد تقدم. :التدبري

  

                                 
(, والعزيز 91/333". ينظر هناية املطلب للجويين )"وهذا رديء ال أعرف له توجيها: ( وقال اإلمام(9

 (.93/391) شرح الوجيز للرافعي
(,  313عة حتقيق فرح دلدوم )(, املطلب العايل البن الرف91/992) ( ينظر احلاوي الكبري للماوردي(0

 ( لكن قال: "يتلفظ بتدبريه".90/331كفاية النبيه البن الرفعة )
 (.1/335) للبغوي (, التهذيب يف فقه اإلمام93/391) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(3
(, 90/913) (, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/391) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(3

 (.92/503النجم الوهاج للدمريي )
 ( يف)و( فلو مات.(5
 ( سقط يف)ط(.(3
 (.90/331ن كفاية النبيه )( يف النسختني "عتق" واملثبت م(7
 (.313(, املطلب العايل له أيضا حتقيق فرح دلدوم )331ـــ90/337( ينظر كفاية النبيه البن الرفعة )(1
 (.313(, املطلب العايل البن الرفعة حتقيق فرح دلدوم )91/921) ( ينظر احلاوي للماوردي(1
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 :أوجه يف السراية (9)(تحرري)و 
 , وال العتق احلاصل به.تدبري: ال يسري الأحدها

 .: يسري التدبريالثاينو 
 (0)ال يسري, ويسري العتق الواقع به. :والثالث

, حسني أبن التوكيل فيه ال يصح , وقد جزم القاضي(3)الوكيل ويخرج هبذا القيد تدبري
 التوكيل فيه على أنه وصية بىن (5)املتويللكن  (3)حكى خالفا يف حصوله ابلتوكيل فيه.و 

 عتق فال يصح. أو تعليق فيصح,
. ويف حصوهلا ابلتوكيل يف الوصية قال: ال يصح التوكيل ويف هذا نظر, فإن القاضي

 (3).وجهان, كما فعل يف التدبري
  

                                 
 ( سقط يف)و(.(9
 (.313ينظر املطلب العايل البن الرفعة حتقيق فرح دلدوم )( (0
(.  يف اللُّغة: مِّن الوكالة( الوكيلح (3  وهي احلفظ واالعتماد, )َمن وحكَِّل إِّليه اأَلمرح
(, 9/053قيم مقام النفس يف التصرف. ينظر التعريفات )ويف الشرع: َمن فحوَِّض إليه التصرف أو من أ    

 (.9/11وأنيس الفقهاء )
 (.315( ينظر املطلب العايل البن الرفعة حتقيق فرح دلدوم )(3
 تويلهو: أبو سعد عبد الرمحن بن مأمون بن علي بن دمحم األَبيوردي النيسابوري, املعروف ابمل ( املتويل(5

شيخ الشافعية َأحد األَئمة الرفعاء, كان رأسا يف الفقه واألصول ذكيًَّا مناظرًا متواضعاً, كان جامعا 
حسني وَأيب سهل  والقاضي بني العلم والدين وحسن السرية, تفقَّه على َأيب القاسم الفوراين

, تصنيف شيخه األَبيوردي ومسع احلديث وصنف يف الفقه كتاب تتمة اإلابنة متم به اإلابنة للفوراين
أَعالم النبالء  هـ(. ينظر سري373ومل يكمله, وبلغ فيه إىل كتاب احلدود, تويف سنة ) الفوراين

(, وطبقات السبكي 9/333(, وطبقات الشافعيني )3/933(, وفيات األعيان )93/913)
(5/923.) 

 (.315(, املطلب العايل البن الرفعة حتقيق فرح دلدوم )5/027) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(3
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 :أوجهثالثة  الطالق : التوكيل بتعليق(9)الوكالةيف كتاب  وقد حكى املتويل
العتق, وإن   جميئه يف تعليق والظاهر , وإال فال,متحقق الوقوع صح : إن كان الشرطهااثلث

 (0).كان جزم هناك مبنعه, وقد تقدم يف الوكالة
 :أضربواحملجور عليهم  : غري احملجور عليه.القيد الثالث

 (3).السفيه: أحدهم
 :طرقففي تدبريه ثالث 

 : القطع ابلصحة.أصحها
 : القطع ابملنع.والثاين

 (3): أنه على القولني يف الصيب.والثالث
  املهمل. السفيه ليه يفهم القطع بصحة وصيةابحملجور ع السفيه (3)/(5)]وتقييدهم[

  

                                 
لةح يف اللغة: احلفظ, والتفويض إىل الغري, واالعتماد, ويف الشرع: استنابة جائز التصرف مثله فيما ( الوََكا(9

(, ودستور 9/332له عليه تسلط, أو والية, ليتصرف فيها. ينظر التوقيف على مهمات التعاريف )
 (.3/309العلماء )

(, 315املطلب العايل حتقيق فرح دلدوم )(, 302رم )اجلواهر البحرية حتقيق أبو احلسن أك( ينظر (0
 (.3/975(, الغرر البهية له أيضا )0/039أسىن املطالب لزكراي األنصار )

فَّةح العقل, واجلهل, والضعف.( السَّفِّ (3  ْيهح يف اللغة: من الَسَفهِّ: وهو خِّ
لتصرف يف ماله, ويحبذِّره فيما ال ينبغي. ينظر لسان العرب ويف االصطالح: هو من ال حيسن ا

 (.9/973( , والقاموس الفقهي )93/311)
 (.1/313للعمراين ) (, البيان يف مذهب اإلمام93/395) ( ينطر العزيز شرح الوجيز للرافعي(3
 هم. ( يف)ط( وتشبيه(5
 ./أ(921)( (3
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 .(9)صاحب الذخائروقد صرح به 
                        (0)فإن قلنا: يصح, فحكم رجوعه كما تقدم يف رجوع الصيب.

 : احملجور عليه ابلفلس.الثاين
 :طريقان الدين صحة تدبريه إذا فصل املدبر عن ويف 

 وأصحهما الصحة. ,: أنه على القولني يف عتقهأحدمها
 (3): القطع ابلصحة.والثاين
 : املرتد.الثالث

نبىن على أنه هل يصري حمجورا فإن قلنا: ببقائه, ا (3)وال يف ملكه.وتدبريه ينبين على األق
 وفيه خالف. (5)[ليه؟]عجرعليه ابلردة أو يتوقف على ضرب احلَ 

, فيأيت فيه اخلالف املتقدم, أو  أو املفلس حجر السفيهك هل حجره :وعلى األول
 :أقوال فيهيض فيصح وجها واحدا؟. حجر املر ك

 .(3)أورده املاوردي : الذيوالثالث

                                 
هباء الدين, أبو املعايل جملي بن مجيع بن جنا, القرشي املخزومي  : هو القاضيصاحب الذخائر( (9

, كان من أعيان الفقهاء املشار إليهم يف قيه الشافعي, املصري الدار والوفاة, الفاألحرسحويف األصل
وقته, وصنف يف الفقه كتاب الذخائر: وهو كتاب مبسوط مجع من املذهب شيئا كثريا, وفيه نقل 
غريب رمبا ال يوجد يف غريه, تفقه على أصحاب الشيخ نصر املقدسي, وصار من كبار األئمة, 

ه تفقه من غري شيخ, توىل القضاء مبصر يف سنة سبع وأربعني ومخسمائة , وتويف يف ذي وقيل: إن
ينظر وفيات األعيان هـ( ودفن ابلقرافة الصغرى. 531هـ(, وقيل: سنة )552القعدة سنة )

 (.9/023(, طبقات الشافعية للحسيين )7/077طبقات الشافعية الكربى ) (,3/953)
 (.313الرفعة حتقيق فرح دلدوم ) ( ينظر املطلب العايل البن(0
 (.313(, املطلب العايل البن الرفعة حتقيق فرح دلدوم )93/393) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(3
 (.90/910) فتني للنووي(, روضة الطالبني وعمدة امل93/393) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(3
 ( سقط يف)ط(.(5
(, املطلب العايل البن الرفعة حتقيق فرح 91/991( أي أنه كحجر املريض. ينظر احلاوي الكبري )(3

 (.311دلدوم )
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 (3).(0)املزينوهو قول  : إن دبر قبل احلجر نفذ.(9)لى الثاينوع
  :ن قلنافإ ,أو املفلس جر السفيهوإن دبر بعده انبىن على اخلالف يف أن حجره كح

 (3)جاء فيه الطريقان. ,السفيه حجرك
 إن رجع إىل اإلسالم ,موقوف فالتدبري ,بتوقفه :وإن قلنا , مل ينفذ.بزوال ملكه :وإن قلنا

: هذا مقتضى قوله القدمي, ومقتضى وقال القاضي (5)ابن صحته, وإن هلك كافرا ابن فساده.
 وقد حكاه بعضهم تفريعا على هذا. (7)(3)(وقف للبطالن.ال ت)اجلديد أن العقود 

إذا حجر  (1)األقوال: البناء على (1)ابن سلمةاخلالف فقال: قال  وقد خلص الرافعي
 , فأما قبله فيصح بال خالف.القاضي

                                 
 .(311( أي: ال بد من ضرب احلجر عليه. ينظر املطلب العايل البن الرفعة حتقيق فرح دلدوم )(9
, , العالمة, فقيه امللة, أبو إبراهيم, إمساعيل بن حيىي بن إمساعيل بن عمرو, املزين: هو اإلماماملزين( (0

, وعن علي بن معبد, ونعيم بن محاد, ة مزينة, حدث عن: الشافعينسبة إىل قبيل املصري, واملزين
وغريهم, وهو قليل الرواية, ولكنه كان رأسا يف الفقه, حدث عنه: أبو بكر بن خزمية, وأبو جعفر 

انصر مذهيب, وقال أبو إسحاق  : املزينالطحاوي, وأبو نعيم بن عدي, وغريهم. قال الشافعي
الشريازي: كان زاهد عاملا جمتهدا مناظرا حمجاجا صنف كتبا كثرية منها: اجلامع الكبري واجلامع 

هـ(. ينظر سري أعالم النبالء 033الصغري واملختصر واملنثور والرتغيب يف العلم. تويف سنة )
 (.9/01(, طبقات الشافعية لإلسنوي )0/10الشافعية الكربى ) (, طبقات90/310)

 (.1/330) ( ينظر خمتصر املزين(3
 (.311(, املطلب العايل البن الرفعة حتقيق فرح دلدوم )91/902) ( ينظر احلاوي الكبري للماوردي(3
 (.93/393) ز شرح الوجيز للرافعي( ينظر العزي(5
 ( يف)و( ال توقف البطالن.(3
 (. 99/903) . ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعيومل ينسبه إىل القاضي ( هذه العبارة ذكرها الرافعي(7
هو: دمحم بن املفضل بن سلمة بن عاصم أبو الطيب بن سلمة الضيب البغدادي الفقيه  ( ابن سلمة(1

كبار الفقهاء وكان موصوفا بفرط الذكاء, وله وكان عاملا جليال من   , تفقه على ابن سريجالشافعي
عنه يف مواضع, مات وهو شاب سنة مثان وثالمثائة. انظر طبقات  وجٌه يف املذهب نقل الرافعي

 (.9/920(, وطبقات الشافعية الكربى )3/77(, واتريخ بغداد )9/921الفقهاء )
 (.599ينظر املطلب العايل البن الرفعة حتقيق فرح دلدوم ) ( أي: إذا قلنا ببقاء ملكه.(1
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, فأما بعده فال يصح بال خالف. حجر القاضي (9)]قبل[وقال أبو إسحاق: هي فيما
 :طرق ثالثةبريه , ففي بطالن تدوعن غريمها طرد األقوال يف احلالتني. ولو دبر عبده مث ارتد

 : أنه مبين على أقوال امللك كما مر.اأحده
 : القطع ابلبطالن.والثاين

 : القطع بعدمه.والثالث
 :طرق . ويف عود التدبرييبطل, فلو عاد السيد إىل اإلسالم, عاد ملكه :فإن قلنا
 : أنه يعود.أشهرها
 (0)نث.عود احل: أنه على قول والثاين

 (3): القطع أبنه ال يعود.والثالث
فمات  ,عتق بصفة؟. وإن قلنا: ال يبطل وصية أو تعليق اخلالف مبين على أن التدبريو 

ن مل يخرج منه فوجهان, أو قتل, فإن خرج من الثلث عتق على املذهب, وإ السيد مرتدا
 (3): أنه يعتق مجيعه.ينأظهرمها: أنه يعتق ما يخرج منه ويرق ابقيه للمسلمني. والثا

 (5): وهو األظهر عندي.قال املاوردي
ولو التحق  عتق, (7)[ه]قتلقبل  (3)/يدهفلو مات س ,ر مل يبطل التدبري: لو ارتد املدبَّ فرع

 (1)على تدبريه, وال جيوز اسرتقاقه. (1)سيب]فهو[بدار احلرب ف

                                 
 ( سقط يف)ط(.(9
 (.397ـــ93/393) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(0
 (.311قيق فرح دلدوم )(, املطلب العايل البن الرفعة حت91/991) ( ينظر احلاوي الكبري للماوردي(3
 (.93/397) (, ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي91/991) ( ينظر احلاوي الكبري للماوردي(3
ول ابن الرفعة يف املطلب. ينظر املطلب (, وضعف هذا الق91/991) ( ينظر احلاوي الكبري للماوردي(5

 (.311العايل البن الرفعة حتقيق فرح دلدوم )
 ./ب(921)( (3
 (.90/913(, والروضة )93/397( يف النسختني "عتقه" واملثبت من العزيز )(7
 ( سقط يف)ط(.(1
 (.90/913) ة الطالبني وعمدة املفتني للنووي(, روض93/397) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(1
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ض من وقع يف حصته من بيت املال, نقض, ويعو مل ت بعد القسمة (9)(احلال)فإن عرف 
 إن مل يكن فيه شيء نقضت للضرورة.ف

 (3).وجهانففي جواز اسرتقاق معتقه  (0)ياذمولو كان سيده 
 (3)ولو استوىل الكفار على مدبر مسلم مث عاد إىل يد املسلمني فهو مدبر كما كان.

كما يصح عتقه , وتعليقه العتق ابلصفة,  الكافر األصلي يصح تدبريه (5)(:اثن)فرع 
, أو أو ذميا (1)حربيا, (7)وثنياأو  (3)جموسياكان كتابيا أو  واستيالده وسائر تصرفاته, سواء

, انقضا للعهد, من استصحاب كان أو ذميا  وال مينع الكافر حربيا ,(92)معاهداأو  (1)مستأمنا

                                 
 ( يف)و( ابحلال.(9
: هو املعاهد الذي أحعطي عهدا أيمن به على ماله (0 ( الذِّمَّةح بكسر الذال: العهد و األمانة, والذِّمِّّيُّ

 (.9/931(, والقاموس الفقهي )30/023وعرضه ودينه. ينظر اتج العروس )
 (.1/059) ( ينظر حبر املذهب للروايين(3
(, 90/913) (, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/391) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(3

 (.3/373مغين احملتاج للشربيين )
 ( سقط يف)ط(.(5
( , ومعجم لغة الفقهاء 3/093( اجملوس : قوم يعبدون النار والشمس والقمر . ينظر لسان العرب )(3

(9/327.) 
( الوثينُّ : هو عابد الوثن الذي ال يقر بوحدانية هللا تعاىل , والوثن : هو الصنم . ينظر الصحاح (7

 (.3/12لعلماء )( , ودستور ا9/311( , ومعجم لغة الفقهاء )3/0090)
ُّ : منسوب إىل احلرب, وهو من دخل من الكفار بالد املسلمني حماراب.(1  ( احلْريبِّ

وقيل : هو قاطع الطريق ملنع سلوك, أو ألجل أخذ مال مسلم أو غريه, على وجه يتعذر معه الغوث. 
 (.9/13ينظر القاموس الفقهي )

 مان, من االستئمان وهو طلب األمان من العدو.( املستأمن: هو احلريب الذي دخل دار اإلسالم أبَ (1
 وقيل: هو من أحعطي األمان املؤقت على نفسه وماله وعرضه ودينه. ينظر حترير الفاظ التنبيه للنووي

 (.9/303(, ومعجم لغة الفقهاء )9/33(, وأَنيس الفقهاء )9/305)
اء اسم مفعول من عاهد فالان: أعطاه عهدا, وهو من أبرم معه أو مع املعاهد: بضم امليم وفتح اهل( (92

دولته معاهدة صلح أو معاهدة عدم اعتداء. وقيل: املعاهد: من كان بينك وبينه عهد, ويطلق على 
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أو  ,واالستيالد يف دار اإلسالم التدبري ىرَ جسواء  ,ىل دار احلربمستولدته الكافرين إمدبره و 
 (9)تبه الكافر بغري رضاه.وال ميكن من استصحاب مكا ,مانأبيف دار احلرب مث دخل إلينا 

فإن أقام دون سنة فال جزية عليه, وإن كانت ال حتل إال يف , وله أن يقيم لقبض النجوم
خال  ,انتقض أمانه يف نفسه وماله خرج إىل دار احلرب اجلزية. وإن لذإال بب سنة منعال

وإن عجز نفسه عاد إىل  ,ملال إىل وكيله لزمه إرساله إليها فإن أدي ,ؤخذ منهوما ي (0)املكاتب
  (3)ه ورد إىل سيده.ملك

خبالف ما  ,ال مينع سيده من رده إليها ,يف دار احلرب الكتابة: إن جرت وقال املاوردي
 (3)إذا جرت يف دار اإلسالم.

ابلقول وجوزانه,  ولو دبر الكافر عبده الكافر, مث أسلم العبد, فإن رجع السيد عن التدبري
ية, لكن احلر  لتوقع ويبقى التدبري ,ع عليهأنه ال يبا  (5)(القولني:)صح أه قطعا, وإال فبيع علي

 .ه من كسبه ويسلم إىل سيده الفاضلوينفق علي ,, وجيعل يف يد عدلينزع من يده
ن مل يكن له  وإ فإن مل يف كسبه بنفقته لزم السيد الباقي,, كما لو أسلمت مستولدته

                                                                                              
 .أهله الذمة, وقد يطلق على غريهم من الكفار, إذ صوحلوا على ترك احلرب مدة ما

سواء كان بعقد جزية, أو هدنة من سلطان, أو أمان من مسلم. من له عهد مع املسلمني, واصطالحا: 
 (.9/035(, القاموس الفقهي )9/331(, معجم لغة الفقهاء )1/332اتج العروس )ينظر 

(, 90/913) (, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/391) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(9
 (.3/337أسىن املطالب لزكراي األنصاري )

: اسم مفعول من كاتب عبده مكاتبة وكتااب, وهو العبد يكاتب على نفسه بثمن, فإذا سعى ( املكاتَ (0 بح
 وأداه عتق.

 سيِّّدِّهِّ على َأن يدفع له مبلغًا من املال جنومًا ليصري ححرَّا. وقيل: الرقيقح الذي متَّ عْقٌد بينه وبني         
(, وأنيس 9/722(, لسان العرب )9/355(, ومعجم لغة الفقهاء )9/021ينظر الصحاح )

 (.9/39الفقهاء )
(, 90/913) ني للنووي(, روضة الطالبني وعمدة املفت93/391) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(3

 .(3/337أسىن املطالب لزكراي األنصاري )
 (.91/051) ( ينظر احلاوي الكبري للماوردي(3
 ( يف)و( الوجهني. (5
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شيء منه للورثة بيع  (9)[ه, فإن بيعثلثفإذا مات عتق من  ,كسب فنفقته على سيده
 (0)عليهم.

 (3)القولني فيما إذا علق الكافر عتق عبده بصفة فأسلم العبد. وأجرى املاوردي
 (3)أبنه يباع عليه. وقطع ابن الصباغ)

 (3)قوال واحدا. أحمر إبزالة ملكه (5)(ولو أوصى به ملسلم فأسلم العبد,

 :فطريقانولو أوصى بعتقه فأسلم 
 أبنه يباع.  (7)/: القطعأحدمها
 (1)ر.: أنه على القولني يف املدبَّ والثاين

 : انفطريقولو أسلم مكاتب الكافر 
 ة. : القطع أبنه ال يباع كاملستولدأحدمها
 (1): أنه على القولني.والثاين

يا بسكره إن مل يكن عاص :وقيل ,السكران القوالن يف طالقه تدبري يف :: قال بعضهمفرع
 ما فرقنا بني] وإن  ,يصح طالقه, فال يصح تدبريه ال :وإن كان عاصيا به, فإن قلنا ,مل يصح

                                 
 (.93/391) ( يف النسختني "بيع" واملثبت من العزيز للرافعي(9
 (.93/391) العزيز شرح الوجيز للرافعي, (1/033) ( ينظر حبر املذهب للروايين(0
 (.91/935) ( ينظر احلاوي الكبري للماوردي(3
 (.393بدر العتييب )ص: ( ينظر الشامل بتحقيق: (3
 ( سقط يف)و(.(5
 (.537( ينظر املطلب العايل البن الرفعة حتقيق فرح دلدوم )(3
 ./أ(992)( (7
 (.311(, املطلب العايل البن الرفعة حتقيق فرح دلدوم )91/933) ( ينظر احلاوي للماوردي(1
 (,93/391) ظر العزيز شرح الوجيز للرافعي( أي: "القولني يف املدبر". ين(1

 (.311املطلب العايل البن الرفعة حتقيق فرح دلدوم )(, 1/033) حبر املذهب للروايين
إذا أسلم فيه قوالن, واألصح أنه ال يباع, واألصح يف املدبر أنه يباع  املكاتبيف البحر: " قال الروايين

 (.1/033عليه" ينظر حبر املذهب )
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 قلنا: وإن (0)[,لك ال جيوز إعتاقه وإن وقع طالقهوكذ ذلك؛ ألن هذا له,عليه فك (9)]ما[, وهلَ 
  (3)نه كالصاحي صح الكل.إ

                                 
 (.1/035) ( سقط يف )و( واملثبت من حبر املذهب. ينظر حبر املذهب للروايين(9
 ( سقط يف)ط(.(0
 (.1/035) حبر املذهب للروايين ( ينظر(3
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 وهي ثالثة:
 (1).إن وىف الثلث به بعد قضاء الديون عتقه بعد املوت األول:
 .أو بعدهسيده  (0)حياة[ يف]ه دَّ العبد سواء رَ  تفع بردِّّ , وال ير ارتفاع التدبريالثاين: 
 :أشياء مخسة أبحد ويرتفع
 ر.: إزالة امللك عن املدبَّ أحدها

والوقف والصدقة  والوصية ,مع القبض واهلبة فيجوز للسيد إزالة ملكه عنه ابلبيع
أو أجرة,  (5)سلم رأس مال وأأويف الصلح عن الدم,  (3)اخللعيف  وجعله عوضا ,(3)اإلصداقو

 عتق بصفة. وصية أو تعليق التدبري :قلنا وسواء ,طلقا أو مقيدام سواء كان التدبري ,وحنوها
 .له أو ال ىبني أن يقبلها املوص ق يف الوصيةوال فر 

                                 
الركن األول الصيغة وهي أن يقول حيث قال: " هذا احلكم عند الكالم عن صيغة التدبري ( ذكر الغزايل(9

أنت مدبر وحكمه أنه يعتق إن ويف الثلث به بعد قضاء الديون". إذا مت فأنت حر أو دبرتك أو 
 (.7/313) ينظر الوسيط للغزايل

 ( يف)ط( يف حالة.(0
يف اصطالح , والصَّداقح بفتح الصاد و كسرها, يف اللغة: مهر املرأة, و : من الصداقاإلصداق( (3

أو الوطء, وقيل: ما يعطى للزوجة يف مقابلة االستمتاع  الفقهاء: اسم ملا تستحقه املرأة بعقد النكاح
هبا, وقيل: ما وجب بنكاح أو وطء أو تفويت بضع قهرا, كرضاع ورجوع شهود. ينظر مشس العلوم 

(, والبحر الرائق 9/973(, وخمتار الصحاح )92/917)(, لسان العرب 3/3723للحمريي )
 (.3/002(, ومغين احملتاج )3/950)

 أبخذ املال, أو طالق املرأة ببدل. ينظر لسان عح يف اللغة : النزع, ويف الشرع: إزالة ملك النكاح( اخللْ (3
 (.9/57(, وأَنيس الفقهاء )9/935(, والتعريفات )02/591(, واتج العروس )1/73العرب )

( السلم لغة: هو السلف وزان ومعىن, وأسلمت إليه مبعىن أسلفت, والسلم لغة أهل احلجاز, والسلف (5
 لغة أهل العراق.

لتسليم رأس املال  واصطالحا: هو بيع شيء موصوف يف الذمة, ببدل يعطى عاجال, ومسي السلم سلما
(, حترير ألفاظ التنبيه 9/013يف اجمللس, ومسي سلفا لتقدمي رأس املال. ينظر املصباح املنري )

 (.3/3(, مغين احملتاج )3/5(, هناية املطلب )917)
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: قوالنعتق, وفيه  نبىن على أنه وصية أو تعليقا ,مث عاد إليه أو غريهوإذا زال امللك ببيع 
 (0)واختاره بعضهم. (9)(.أنه وصية)القدمي, وأحد قويل اجلديد, 

 عتق بصفة. : أنه تعليقوالصحيح
عود احلنث,  , خرج على قويلنه تعليق, وإن قلنا: إالتدبري صية, مل يعدنه و قلنا: إ فإن

 (3)ال يعود. فيخرج منه أن األظهر أن التدبري ,واألقوى أنه ال يعود
 جوعصريح الر  (3):الثالث
 :مسائلوفيه 

, أو فسخته مث قال: رجعت عن التدبري ,و قال دبرتك, أو أنت حر بعد مويت: لاألوىل
 (5)(نهإ)وإن قلنا:  ,: أنه وصية, صح الرجوعفإن قلنا ضته أو أبطلته أو رفعته أو أزلته.أو نق
 .مل يصح (3)(عتق,) تعليق
 :طريقانويف حملهما  

 فأما املقيد فيمتنع الرجوع فيه قطعا.  ,: أهنما يف املطلقأحدمها
 (1)ما فيهما.: أهن(7)وأظهرمها

حىت العرض على  حصل بكل ما حيصل به الرجوع عن الوصية ,فإن قلنا: يصح الرجوع
 (1).البيع

وال يستثىن منه إال الوطء, فإنه ال يكون رجوعا عن  ,: أنه ال حيصل ابلعرضوجهوفيه 

                                 
 ( يف)ط( مكرر.(9
 (.1/333) يف املختصر. ينظر خمتصر املزين ( كاملزين(0
 (.90/913) (, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/302) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(3
 (.7/311) يوافق ما يف الوسيط. ينظر الوسيط للغزايلين, وهذا ( الثاو( يف)(3
 ( سقط يف)ط(.(5
 ( سقط يف)ط(.(3
 : املذهب. ( وقال النووي(7
 (.90/915) (, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/309) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(1
 (.7/311) ( ينظر الوسيط للغزايل(1
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 (9), سواء عزل أم ال.التدبري

 :أوجه ثالثة: يف بطالنه ابالستيالد الثانية
 (3)سببان. (0)(عند املوت) عتقهال: ال يبطل, ويكون أحدها

؛ ألن الكتابة االستيالد ال ينايف :, خبالف قولنالبقاء التدبري (3)/: ال أثروقال اإلمام
وهنا ال ينفي لعتق  ,وهذا من آاثر الكتابة ,الكسب والولدتبعها  ة إذا عتقت ابالستيالدباملكات

 (5)خاصة مع االستيالد. التدبري
 : أنه يبطل لقوة االستيالد.وأظهرمها

ة اجلنابفيه كما لو طرأت : أنه ال يبطل, لكن طرأ عليه ما هو أغلظ منه, فيدخل واثلثها
 (3), يدخل فيها وال يرتفع.على احلدث

مدبري أحرار, فإهنا  (7)(قال)تظهر فيما إذا  اء التدبرية بقإىل أن فائد :وأشار القاضي
 (1)تعتق يف احلال.

 ملدبر على صفة أخرى, فهل يكون رجوعا؟.لو علق عتق ا (1)(:الثالثة)
 (92)أبنه رجوع يبطله. :القول أطلق اإلمام

  

                                 
 (.90/913) (, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/300) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(9
 ( يف)و( عند موته.(0
 (.90/913) (, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/300) ر العزيز شرح الوجيز للرافعي( ينظ(3
 ./ب(992)( (3
 (.91/307(  ينظر هناية املطلب يف دراية املذهب للجويين )(5
 (.93/300) ( العزيز للرافعي1/053) (, حبر املذهب للروايين91/903) ( ينظر احلاوي للماوردي(3
 ( سقط يف)و(. (7
 (.90/353( ينظر كفاية النبيه البن الرفعة )(1
 ( سقط يف)و(.(1

 (.91/307هب للجويين )( ينظر هناية املطلب يف دراية املذ(92
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عتق,  (9)(قبل املوت)وقال: إن وحجدت الصفة  ,ليس برجوع نهأب :القول وأطلق البغوي
 (0).وجودها عتق عن التدبري وإن مات قبل

أبن  ,تدبريا مطلقا, والتعليق الثاين تدبريا مقيدا : إن كان التدبري, والغزايل(3)الفوراينوقال 
)فأنت حر, كان ت فدخلت الدار بعد مويت, أبن قال: إذا مت, علقه على صفة بعد املو 

وإن مل يكن تدبريا مقيدا كقوله: إن دخلت الدار فأنت حر, مل يكن رجوعا. فإن  رجوعا.
 (3)دخل قبل املوت عتق, وإال, عتق عند املوت.

 التدبري ارتفع (5)(لدار بعد مويتالطربي, إذا قال: إن دخلت ا ويوافق هذا قول القاضي
 (3)على القولني معا.
 ت فأديت إىل ورثيت كذا كان رجوعا,م , أنه لو قال: إذاعن الشافعي ونقل املزين

 .ةصيواستدل به على القول: أبنه و 
 عضهم أبنه فرَّعه على هذا القول.أجاب بف

مع العبد, فجرت  على القولني معا؛ ألن ذلك معاوضة (7)(أجاب به)ومنهم من قال: 
 (1).جمرى البيع

  

                                 
 (.1/399) ( يف)و( "بعد املوت" واملثبت يوافق ما يف التهذيب للبغوي(9
 (.1/399) للبغوي ( ينظر التهذيب يف فقه اإلمام(0
املروزي العالمة كبري الشافعية,  هو : أَبو القاسم عبدالرمحن بن دمحم بن أمحد بن فوران الفوراين ( الفوراين(3

إلابنة , كان إماما حافظا للمذهب وله املصنفات الكبرية يف املذهب منها: اصاحب َأيب بكر القفال
صاحب التتمة )كالشرح لإلابنة(,  عن أحكام فروع الداينة, وهو شيخ الفقيه أيب سعد املتويل

 (.5/921(, وطبقات الشافعية الكربى )91/033ه(. ينظر سري أعالم النبالء  )339)ت:
 (.93/303) (, العزيز شرح الوجيز للرافعي522ـــ7/311) ( ينظر الوسيط يف املذهب للغزايل(3
 ( سقط يف)و(.(5
 (.93/303) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(3
 ( يف)و( أجابه.(7
 (.300ـــ93/309) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(1
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 هل كتابة املدبر رجوع؟. فيه خالف بناه مجاعة على أنه وصية أو تعليق (9):[الثالثة]
 : هي رجوع.األولعتق. فعلى 
فإن أدى النجوم, عتق  ويكون مدبرا مكاتبا كما لو كاتبه مث دبره. : ال,الثاين وعلى

وإال, عتق  (0)[الثلث,]من إن خرج  إن مات السيد قبل األداء, عتق ابلتدبريو . ابلكتابة
 (3)من النجوم عتق. (3)]حصته[يف ابقيه. فإذا أدى  بقدره, وبقيت الكتابة

هبا الرجوع, ففي ارتفاعه , فإن قال: أردت أبو حامد: يحسأل السيد وقال القاضي
 (5)فهو مدبر مكاتب على القولني معا.وإن قال: مل أرده,  لقوالن.ا

 (7).: أبهنا رجوع(3)ابن كجوقطع 
 :رجوعا طحرق ويف كون الرهن(1):[الرابعة]

 (1)/, فال يكون رجوعا.ليقبناه على القولني يف أنه وصية, فيكون رجوعا. أو تع: اأظهره
 : القطع أبنه رجوع على القولني.والثاين

 : القطع أبنه ليس برجوع.والثالث
                                 

 ( سقط يف)ط(.(9
 ( يف)ط( ابلثلث.(0
 ( سقط يف)ط(.(3
 (,90/913) (, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي91/903) ( ينظر احلاوي للماوردي(3

 (.1/393البيان للعمراين )     
 (.90/913) (, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/303) ظر العزيز شرح الوجيز للرافعي( ين(5
و القاسم يوسف بن أمحد بن كج الدينوري, تلميذ العالمة, شيخ الشافعية أب ج هو: القاضي( ابن كَ (3

أيب احلسني القطان, كان أحد أئمة الشافعية, مجع بني رايسة العلم والدنيا, وارحتل الناس إليه من 
 , وصنف كتبا كثرية انتفع هبا الفقها, مات سنة مخس وأربعمائةاآلفاق, وله وجه يف مذهب الشافعي

(, وفيات األعيان 93/1ابلدينور, وَكّج بكاف مفتوحة وجيم مشدودة. ينظر سري أعالم النبالء )
(7/35.) 

 (.93/303) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(7
 ( سقط يف)ط(.(1
 ./أ(999)( (1
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 (9)ن.وصية وجها على القول أبن التدبري : أن يف كونه رجوعاوالرابع
 (0)(:طرق ثالث) : يف صحة الرهنوقال املاوردي

 : يصح مطلقا. أحدها
 يصح مطلقا. : ال والثاين

فإن قلنا: ال  ,فال أنه تعليق :وإن قلنا ,صح (3)[وصية, ]أن التدبري :: إن قلناوالثالث
 (5).فوجهانإن جعلناه تعليقا, وإن جعلناه وصية  التدبري (3)يبطل[مل ]يصح, 

 (3)وجها فارقا بني أن يبطل هبا القبض فيبطل, أو ال, فال. وحكي يف الوصية
 جميئه هنا. :والظاهر

قا, فوجهان. هذا كله وإن جعلناه تعلي ,وصية بطل يصح, فإن جعلنا التدبريوإن قلنا: 
وإن جعلناه وصية تعليقا فال أثر له,  علنا التدبريمل يتصل به, فإن ج فإن إذا اتصل به القبض.

 (7)ففيه اخلالف املتقدم يف الوصااي, يف أنه رجوع أم ال.
 :طرقمن غري إقباض  اهلبة(1): يف[اخلامسة]

وعا, أو تعليقا, وصية, فيكون رج : اثلثها, أهنا على قولني مبنيني على أن التدبريأحدها
 فال يكون رجوعا.

 (1).وجهانجوعا, ففي كونه ر  ,اإلجياب وحدهلناه رجوعا, فلم يوجد إال جعفإن 

                                 
 (.3/39(, البيان للعمراين )93/020)(, اجملموع للنووي93/300)( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(9
 ( يف)و( ثالثة طرق.(0
 ( يف)ط( أنه وصية.(3
 ( يف)ط( مل يصح.(3
 (.3/925) ( ينظر احلاوي الكبري للماوردي(5
 (.91/993( و )3/927) لماوردي( ينظر احلاوي الكبري ل(3
 (.93/300)( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(7
 ( سقط يف)ط(.(1
(,  93/309) (, العزيز شرح الوجيز للرافعي91/301( ينظر هناية املطلب يف دراية املذهب للجويين )(1

 (.90/359كفاية النبيه البن الرفعة )
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حينئذ.  انقطع التدبري ,حبصول امللك عنده :: فإن قلناقال اإلمام, فإن اتصل هبا القبض
 (9)؟. فيه تردد.ني استناد امللك إىل وقت العقد, فهل يتبني انقطاع التدبريوإن قلنا يتب

 (0).ةفيما إذا جعل املدبر جحعال يف جعال يف اهلبة الوجهني وطرد املاوردي
 .(3)بشرط اخليار والبيع (3):[السادسة]

 (5)على القولني. : يقطع التدبريقال: البغوي
 (3)تردد. قبل لزوم البيع نه يزيل امللك, ففي بطالن التدبريإ :: إن قلناوقال اإلمام

 يف بعض مدبره كنصفه وثلثه. لتدبري: لو رجع عن االسابعة
 ابق فيه. بري, فالتد, ال يصح الرجوع فيه ابلقولتعليق فإن قلنا: التدبري

يه ابلقول. فاألصح صحة الرجوع فيما رجع فيه. ولو قال: يرجع ف نه وصية,وإن قلنا: إ
مجيعه؛ ألن الرأس قد  عن تدبري (7)(رجوعكالأنه  )رأسك, فوجهان, أحدمها:  تدبريرجعت يف 

 (1)شيء منه. ا: ال يكون رجوعا يفميعرب هبا عن اجلملة. واثنيه
 ,أو ابلعكس فيه دوهنا (1)]عنه[لِّها, فرجع السيديف جارية ومح لو ثبت التدبري :لثامنةا

 رجوعا مل يكن الرجوع عن أحدمها ,فإن كان بعد انفصاله ,وفرَّعنا على جواز الرجوع ابلقول
 عنه دون األم. رتفع التدبرياحلمل ا , فإن رجع عن تدبريوإن كان قبله ,عن اآلخر

                                 
 (.91/301( ينظر هناية املطلب يف دراية املذهب للجويين )(9
 (.91/993( ينظر احلاوي الكبري للماوري )(0
 ( سقط يف)ط(.(3
: هو ما يشرتطه أحد املتعاقدين أو  ( خيارح الشَّ (3 أو إجازته خالل  كالمها, من حقه يف فسخ البيعرطِّ

 (.9/903(, والقاموس الفقهي لسعدي أبوحبيب )9/032مدة معينة. ينظر معجم لغة الفقهاء )
 (.1/399) ( ينظر التهذيب يف فقه اإلمام(5
 (.91/301 دراية املذهب للجويين )( ينظر هناية املطلب يف(3
 ( يف)و( أنه رجوع .(7
 (.90/353(, كفاية النبيه )91/993) (, احلاوي للماوردي1/031) ( ينظر حبر املذهب للروايين(1
 ( سقط يف)ط(.(1
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 (9)/.أنه ال يصح الرجوع فيه ما دام محال مع بقائه يف األم :وجه وفيه
ارتفع عنها وبقي  ,قال: رجعت عن تدبريها دون ولدها األم, فإن رجع عن تدبري إنف

 : أنه ال يكون رجوعا فيه.فاألصحوإن أطلق,  ,فيه
األم دون ولدها, فأتت بولد, فإن كان ملا دون ستة أشهر من حني  وحيث رجع يف تدبري

 (0), فإن كانت مستفرشة مل يكن مدبرا.وإن كان ألكثر منهاالرجوع, فهو مدبر. 
 (3)وأتت به ملدة حيكم بلحوقه بزوجها ففي كونه مدبرا قوالن. مستفرشة,كن وإن مل ت

 :فروع
مفهمة وال  إشارة (5)]له[كن: لو دبر عبده مث خرس, فإن مل يعيقال الشاف (3)(:األول)

وحنوه,  وإن كانت له إشارة أو كتابة, فإن أشار ابلبيع (7)(رجوعه, على) (3)(مطلعفال كتابة, )
 (1).ارتفع التدبري

 (1).املتقدم : هو على اخلالفوإن أشار بنفس الرجوع, قال األصحاب
 (92): وليس ألحد أن يلي عليه ويرجع؛ ألنه رشيد مكلف.قال الروايين

وبطل  السيد عتق ابلكتابةفإن أدى النجوم قبل موت  : لو دبر مكاتبه صح,الثاين
 .وبقي التدبري لسيد, بطلت الكتابةولو عجز نفسه أو عجزه ا ,التدبري

  

                                 
 ./ب(999)( (9
 (.90/025) (, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/337) لوجيز للرافعي( ينظر العزيز شرح ا(0
 (.1/051) ( ينظر حبر املذهب للروايين(3
 ( سقط يف)و(.(3
 ( سقط يف)ط(. (5
 (.93/303(, وأما يف العزيز " فال قطع" ينظر شرح الوجيز )90/917لروضة )( وهذا موافق ما يف ا(3
 (.93/303( يف)و( "إىل رجوعه" واملثبت من )ط( يوافق ما يف العزيز, ينظر شرح الوجيز )(7
 (.93/303بلفظه يف العزيز ) ( لكن ابلتعبري, وذكره الرافعي1/09) ( ينظر األم للشافعي(1
 (.90/917) (, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/303) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(1

 (.1/035) ( ينظر حبر املذهب للروايين(92
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 (9)إن احتمله الثلث. ز عتق ابلتدبريولو مات السيد قبل األداء والتعجي
 (0).: وتبطل الكتابةالشيخ أبو حامد قال

ه قبل األداء. قال: : وعندي أنه يتبعه ولده وكسبه كما لو أعتق مكاتبقال ابن الصباغ
 (3)ن: زوال العقد دون سقوط أحكامه.لبطالوحيتمل أن يريد الشيخ اب

 (3): وهو مراده.قال الروايين
 : لو قال: بعضك مدبر, ومات, يرجع إىل ورثته يف املقدار. فإن اهتمهم العبد,الثالث

 (3)على العلم. (5)]أحلفهم[
فجنَّ  حر, أنتو  ثالث سنني, أخدم فالان أنه لو قال ملدبره: : عن نصه يف األم,الرابع

ثالاث, وخدمة فالن  ,وخروجه من ثلثه ,السيد أو خرس قبل أن يحسأل, مل يعتق إال مبوت سيده
ه علقه بشرطني ل خدمته ثالاث, مل يعتق أبدا؛ ألنفإن مات فالن قبل موت السيد أو بعده, وقب

, بطل عتقه ابخلدمة , وتعليقوإن سؤل؟ فقال: أردت إبطال التدبريأحدمها,  (7)(فات)
وإن أراد , خدمته, أو تعذرت مبوته مل يعتق وإن امتنع من وإن خدم فالان ثالاث, عتق,, التدبري

وإن قال: أردت أن يكون مدبرا وأن يخدم  يعتق العبد, يف اإلخدام, رجع ومل السيد الرجوع
 (1)حباله, وال يعتق إال هبما. فالان ثالاث, فالتدبري

  

                                 
(, روضة الطالبني 93/303) (, العزيز شرح الوجيز للرافعي1/033) ( ينظر حبر املذهب للروايين(9

 (.90/917) وعمدة املفتني للنووي
 (.90/917) (, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/303) فعي( ينظر العزيز شرح الوجيز للرا(0
 سابق.( ينظر ال(3
 (.1/033) ( ينظر حبر املذهب للروايين(3
 (. 1/037) ف" واملثبت موافق ملا يف حبر املذهب للروايين( يف)ط( "أحل(5
 (.1/037) ( ينظر حبر املذهب للروايين(3
 (.1/91) ( يف األم "فبطل" ينظر األم للشافعي(7
 (.02ـــــ1/91) ( ينظر األم للشافعي(1
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أبو حامد: معناه أنه يخدم يف حياة السيد ثالاث مث ميوت السيد, فيعتق  القاضيقال 
 (9)هبما.

 وصية أو تعليق , قحبل قوله. سواء قلنا: التدبري: لو قال: كنت رجعت عن التدبرياخلامس
لكن على قولنا: إنه وصية ال  ,ودهمث أعاده, وقلنا بعدم ع (0)/عتق؛ الحتمال أنه أزال ملكه

 (3)[., ]قاله القاضيحيلف؛ ألن ذلك رجوع
خدمة عشر  : على هذا املدبرعن نصه يف األم: أنه لو قال : حكى الروايينالسادس

إن خدم عشرا, أو أتت عليه سنة سنني بعد مويت مث هو حر, أو هو حر بعد مويت بسنة. ف
  .فيكون أوىل من التدبري د التدبريبعد موته عتق, وإال, فال. وهذا وصية أحدثها له, وعليه بع

 إال نصفه. له كما لو قال: عبدي هذا لفالن, بل نصفه, ال يكون
ىل فالن لفالن, مث قال: عبدي لفالن إن دفع إىل ورثيت أو إ ل, ولو قال: عبديقا
 (5)(فينقض)فإن دفعه فهو له, وإال فال؛ ألنه إحداث وصية له, وعليه بعد األوىل,  (3)دينارا,
 األوىل, واآلخرة أقوى من األوىل.يف  الشرط

يكون  نه الا: أقال أصحابن من جنس ما لتاناملسأالطربي: هااتن  قال, وقال القاضي
 (3): جواز الرجوع ابلقول.والصحيحرجوعا.  ا الشافعيمرجوعا يف أحد القولني. وقد جعله

  

                                 
 (.1/031) ( ينظر حبر املذهب للروايين(9
 ./أ(990)( (0
 ( سقط يف)ط(.(3
 ( الدينار: هو املثقال من الذهب.(3

يد السارق جم( أربعة جرامات ومخسة وعشرون من مائة, وتقطع  3.05ويساوي ابلتقدير املعاصر )
 بسرقة ربعه فأكثر, أو ما قيمة ذلك.

 (.9/11(, التعريفات الفقهية )010(3(, لسان العرب )0/325ينظر معجم مقاييس اللغة )
 (.1/031) ( يف حبر املذهب "فينتقض" ينظر حبر املذهب للروايين(5
 (.1/031) ( ينظر حبر املذهب للروايين(3
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 .: إنكار الرجوعالثالث
مع  إذا ادعى على سيده أنه دبره, فالقول قول السيد, أي على أن العبد ونص الشافعي

 (9)ميينه.

أحدمها: أن اإلنكار رجوع, فال وجه للتحليف. وأجيب: أبن وتكلموا فيه من وجهني, 
: وإن أجزانه : فاإلنكار ليس برجوع., فإن منعناهعنه ابلقول املسألة مبنية على جواز التدبري

 (0):وجهانففي كونه رجوعا 
 (3)يف كتاب الدعوى. وعليه اقتصر الرافعي ,عم: نأحدمها

وعلى السيد اليمني, وله أن يتخلص عنها بصريح الرجوع على  ,: الوأظهرمها
: أنه عزل, والتوكيل, لكن األصح يف الوكالة ومها كالوجهني يف انكار الوصية (3).الصحيح

 (5)عة.ا بفسخ وال رجتليس ,يف العدة والطالق ,يف زمن اخليار وإنكار البيع
 واألصحاب لدين املؤجل ال يسمع, وهذا أوىل,: أنه نص على أن الدعوى ابالثاين

. فإن قلنا: ى أنه وصية أو تعليقومنهم من بنامها عل (3)(على قولني.)خرجوا وجعلوا املسألتني 
 (7)نه وصية, فوجهان., مسعت. وإن قلنا: إتعليق نهإ

 (1).يف الراجح يف التدبري كالم اإلمام  بواضطر 
مسعت دعواه  ,اءهجلحوده أثر, وإن أراد استبق  يكنمل ,: إن أراد السيد بيعهوقال املاوردي

 عليه, فإن جحد, صحدِّق بيمينه.
  

                                 
 (.1/320للعمراين ) البيان يف مذهب اإلمام, (7/335) ( ينظر الوسيط للغزايل(9
 (.7/335) ( ينظر الوسيط للغزايل(0
 (.93/979) يز للرافعي( ينظر العزيز شرح الوج(3
 (.93/303) العزيز شرح الوجيز للرافعي, (1/055) ( ينظر حبر املذهب للروايين(3
 (.93/305) العزيز شرح الوجيز للرافعي (,7/522) ( ينظر الوسيط للغزايل(5
 ( يف)و( على قوهلم.(3
 (.90/351(, كفاية النبيه البن الرفعة )93/303) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(7
 .(91/305( ينظر هناية املطلب يف دراية املذهب للجويين )(1
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قبل إال فال ي ,دون العتق شهدت على التدبريفإن أقام بينة  عت,ولو ادعاه على ورثته مس
 (9)فإن مل تكن بينة, حلفوا على نفي العلم.رجالن, 

 (3)[العلم نفي]أو   احللف على نفي العلم ابلتدبريبني (0)]ويخريون[: قال املاوردي
 , خبالف البينة.ابلعتق

فيه  لباق على الرق؟. م أن يقولوا: وإنكالعتق, فهل يلزمه (3)[نفي على]وإذا حلفوا 
 (5)وجهان.

 (3)نصيب الناكلني. ولو حلف بعضهم ونكل بعض, حلف العبد وعتق منه
فلو أقاموا به بينة,   ,مورثهم, حلف العبد على نفي العلموادعوا رجوع  (7),/ولو اعرتفوا

 (1)كفاهم شاهد وامرأاتن, وشاهد وميني يف األصح فيهما.
معترب من الثلث, سواء وقع يف املرض أو يف الصحة. فلو  : جماوزة الثلث, والتدبريالرابع

 (1)مات السيد وعليه دين مستغرق مل يعتق.
 (99).(92)أو ما يخرج منه من الثلث ,عتق براء أو إيفاء من غري الرتكةفلو سقط الدين إب

  

                                 
 (.91/903) ( ينظر احلاوي للماوردي(9
 ( يف النسختني "ويتخريوا".(0
 (.91/905) ( يف)ط( "بعد العلم" واملثبت من )و( موافق ما يف احلاوي. ينظر احلاوي للماوردي(3
 (.91/905) افق ما يف احلاوي. ينظر احلاوي للماوردي( يف)ط( "عاد نفي" واملثبت من )و( مو (3
 (.91/905) ( ينظر احلاوي للماوردي(5
 (.1/055) ( ينظر حبر املذهب للروايين(3
 ./ب(990)( (7
 (.1/323للعمراين ) مام(, البيان يف مذهب اإل1/053) روايين( ينظر حبر املذهب لل(1
 (.90/911) (, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/307) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(1

 ( يف النسختني زايدة كلمة "منه".(92
 (.1/321) للبغوي (, التهذيب يف فقه اإلمام1/03) ( ينظر األم للشافعي(99
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, احتماالن؟. فيه : وهذا يستند العتق إىل وقت املوت أو يتنجز وقت سقوطهاإلمامقال 
 (9): الثاين.أظهرمها

أو بعده, مل  لتدبريولو كان السيد قد استوعب الثلث, بتربعات جنزها يف مرضه قبل ا
ولو مل يف ثلثه إال ببعض املدبر, إما أبن كان عليه دين مستغرق بعضه فتباع  ,يعتق منه شيء

 (0)ذلك البعض يف الدين ويعتق ثلث الباقي. أو ال يكون عليه دين وليس له غريه, فيعتق ثلثه.
كان  , سواءهاحليلة يف عتق مجيع العبد بعد املوت إذا مل يكن للسيد غري و : قال القاضي
قبل مرض مويت بيوم مثال,  من مرضي فهذا حر أن يقول يف صحته: إن مت عليه دين أم ال,

 فهو حر قبل مويت بيوم. (3)[,ت من شاهقي]أو ترد فجأة وإن مت
 (3)فإذا مات بعد ذلك أبكثر من يوم عتق من رأس املال.

 , لو قال ألخيه: أنت حر يف آخر أجزاء صحيت املتصلةروايينوال ويوافقه قول املاوردي
 (5)عتق من رأس املال وورثه. ,أبول أسباب مويت, مث مات

 (3)]أو قتل[ ض مويت بيوم, فمات فجأة بعد يوم,قال قبل مر  لوو يف فتاويه:  قال القاضي
 (7).ن الثلث؛ ألنه علق ابملوتم عتق

بعه عليه ووجهه أبن مرض املوت وات عنه يف فتاوى نفسه أيضا, ه البغويكذا نقلو 
يعترب تربعه  الفرار أبناللفظ  (1)هبذا( وقصده) ,يصري تربعه فيها من الثلث عن حالة (1)(ارة)عب

                                 
 (.91/393يين )( ينظر  هناية املطلب يف دراية املذهب للجو (9
 (.3/312(, مغين احملتاج للشربيين )7/529) ( ينظر الوسيط للغزايل(0
 ( سقط يف)ط(.(3
(, مغين احملتاج 92/503(, النجم الوهاج أليب البقاء الدمريي )0/730( ينظر فتاوى ابن الصالح )(3

 (.3/312للشربيين )
 (.1/053) (, حبر املذهب للروايين91/930) وردي( احلاوي الكبري للما(5
 ( سقط يف)ط(. (3
 (.90/330(, كفاية النبيه البن الرفعة )313) ( ينظر فتاوى القاضي(7
 ( يف)ط( عربه. (1
 ذا. ( يف)و( وقصدان هب(1
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 (9)تربعه كمرض موته.فمن الثلث, 
إال يف مرض املوت, فوجدت فهو من ولو علق عتق عبده بصفة ال توجد  يه نظر,وف
وإن كانت قد  ,: إن دخلت الدار يف مرض مويت أو إذا مرضت مرض املوتكقوله  الثلث,

 (0)حبالة التعليق. اعتبارا ,توجد فيه ويف غريه, فوجدت فيه, فأصح القولني: أنه من رأس املال
 ؟(5)العلة (3)(وحذبه  هل حيذى) (3)الشرط: واخلالف مبين على أن قال القاضي

 (3), ححسب من الثلث, وإال فمن رأس املال.حذوها هبا : حيذى: فإن قلنافيه قوالن
  

                                 
 (.332: )( فتاوى البغوي(9
 (.93/332) (, العزيز شرح الوجيز للرافعي1/393) للبغوي ( ينظر التهذيب يف فقه اإلمام(0
 لغة: إلزام الشيء والتزامه, وقيل: عبارة عن العالمة ومنه أشراط الساعة. الشرط( (3

 واصطالحا: ما يلزم من عدمه العدم وال يلزم من وجوده وجود وال عدم ذاته.       
 األول وجد الثاين. شيء بشيء حبيث إذا وجد وقيل: هو تعليق      
 وقيل: ما يتوقف عليه وجود الشيء ويكون خارجا عن ماهيته وال يكون مؤثرا يف وجوده.      
(, احلدود األنيقة 9/909التعريفات الفقهية للربكيت ) وقيل: ما يتوقف ثبوت احلكم عليه. ينظر      

 (.9/79لزكراي األنصاري )
 "ذف العلة( وعبارة املطلب قال: "هل جيري به ح(3
لغة: معىن حيل ابحملل فيتغري به حال احملل, ومنه مسى املرض علة, ألنه حبلوله يتغري احلال من  العلة( (5

 .القوة إىل الضعف, وتطلق على السبب
 كم إليه وانطه به, ونصبه عالمة عليه.هي ما أضاف الشارع احلواصطالحا:       
معجم املصطلحات  وقيل: هي ما يتوقف عليه وجود الشيء ويكون خارجا مؤثرا فيه. ينظر      
 (.9/953(, التعريفات للجرجاين )0533)

 (.955( ينظر املطلب العايل البن الرفعة حتقيق دمحم شريف عبد هللا )(3
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على صفة فوجدت يف املرض, هل  (9)] يف صحته[ لطالقوهو كاخلالف كما إذا علق ا
 (0).جيعل فارا؟

كما لو قال:   يار املعلِّّق, فإن وجدت ابختياره,واخلالف فيما إذا وجدت الصفة ال ابخت
لث فدخل وكلم يف املرض, اعترب من الث الان, فأنت حر,أو كلمت ف (3)(الدار)إن دخلت 

 (3)قطعا.
, ومرض يف مدة اخليار ومل يفسخ بشرط اخليار (7)مبحاباة (3)/ (5)]الصحيح[ولو ابع 

 (1)احملاابة من الثلث. تحىت مات, اعترب 
وترك  (1)]للبائع,[ امللك يف زمن اخليار :ه هللا ــ: إمنا يظهر هذا إذا قلناــ رمح قال النووي

 (92)ال انسيا. اعامدالفسخ 
  

                                 
 ( سقط يف)ط(.(9
 (.93/332) (, العزيز شرح الوجيز للرافعي91/300لب للجويين )( ينظر هناية املط(0
 ( يف)و( إما الدار.(3
 (.93/332) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(3
 (.90/029(, والرضة )93/332( يف النسختني "املريض" واملثبت من العزيز )(5
 ./أ(993)( (3
 احملاابة لغة: املساحمة. يقال: حاابه, حماابة؛ أي ساحمه. مأخوذة من احلباء, وهو اإلعطاء. ( (7

 واصطالحا: عبارة عن تربع مقصود يف ضمن معاوضة.
 وقيل: إخراج ماله عن ملكه أبقل من عوضه؛ أي عوض املثل.      
والزايدة على القيمة يف الشراء فال تقتصر على أهنا هي  وقيل: هي النقصان عن قيمة املثل يف الوصية      

 أبقل من القيمة وأتجيل املعجل أيضا حماابة فهي كما يقع يف املقدار يقع يف التأخري والتأجيل. البيع
 (.9/323(, معجم املصطلحات )3/957دستور العلماء ) (,9/933ينظر طلبة الطلبة للنسفي )

 (.90/029) (, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/332) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(1
 ( سقط يف)ط(.(1

 (.90/029) ووي( ينظر روضة الطالبني وعمدة املفتني للن(92
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مات منه, عتق من  مرضا (9)(فمرض ,مرضا خموفا فأنت حر)ولو قال: إن مرضت 
 (0)وقيل: ال يعتق. وفا وبرأ منه, عتق من رأس املال,ن مرض مرضا خمإو  الثلث يف األصح,

طلق, فوجدت, وقد عبده بصفة, وهو معتق املتقدمني ما إذا علق  لى القولنيوخرج ع
حبالة وجود الصفة, فهو  :وإن قلنا ,, عتقفإن قلنا: االعتبار حبالة التعليق ,حجر عليه ابلفلس

 (3).كإعتاق املفلس
 (3).: يعتقوالبغوي القاضيعليه ابلسفه, قال  حجر وأ نولو وجدت بعد أن ج

 (5).يف اجلنون وكذا البندنيجي
 (7)فجن, هل يعتق؟. ,فأنت حر (3)[,أانجننت ]وخرج عليهما أيضا ما لو قال: إن 

 (1)اجلنون, فوجدت فيه. غري: وقد يخرج عليهما ما إذا كانت الصفة قال الرافعي
إن أجاز الورثة  لكن (1),ليس له غريه عتق ثلثه ورق ثلثاه : تقدم أنه إذا دبر عبدافرع

 (92)العتق عتق مجيعه.
أو ابتداء عطية,  ثهم,ر فيكون ملو  على أن إجازهتم تنفيذ بنيانمويف والء الثلثني قوالن 

                                 
 ( يف)ط( مكرر.(9
 (.90/029) (, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/339) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(0
(, 90/029) (, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/339) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(3

 (.1/393) للبغوي التهذيب يف فقه اإلمام
 (.1/393) للبغوي ( ينظر التهذيب يف فقه اإلمام(3
 .(93/339) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي( (5
 (.93/339( يف)ط( "جننت أنت" واملثبت موافق ملا يف العزيز )(3
 :وجهان( (7
 : ال, كما لو أعتق يف حال جنونه.أحدمها    
: وهو األوجه نعم؛ ألن سبب اإليقاع حصل يف الصحة وهو شبيه مبا لو علق على فعله واثنيهما   

 (.3/372(, أسىن املطالب لزكراي األنصاري )93/339) . ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعيانسيا
 (.93/339) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(1
 (.937صفحة )ينظر ( (1

 (.91/925) ( ينظر احلاوي للماوردي(92
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 (9)يكون هلم. وأييت فيه وجه: أنه للمورث.ف
 (0)ففي االكتفاء بلفظ اإلجازة وجهان تقدما. ,نه ابتداء عطيةوإذا قلنا: إ)

دين  وأ , لكنه غائب,ولو كان له مال يخرج به العبد من الثلث (3),بالنية وقيل: يكفي
 (5)(أنه ال يعتق. (3): رجح مجاعةقوالنعتق ثلثه  ويف ,ق مجيعهعلى معسر, مل يعت

ر عليه عتق ما إذا كان املال الغائب يعجز الوارث عن التصرف فيه, فإن قد :وحملهما
إال أن حيدث عذر مينع  (3),قدرة على التصرفاللكن بعد مضي زمن  ,املدبر كله قبل قدومه

 (1)حبس ومرض.كفيتوقف على زواله   (7)]فال.[من التصرف 
 حصة (1)ت[عتق]دون بعض,  : فإن قدر بعضهم على التصرفقال املاوردي

 (90)حصة العاجز. (99)(وقفتوأ) (92)(القادر)
ويوقف ثلثاها إىل أن يتبني احلال.  ,فثلث اكتسابه بعد املوت له (93)]يعتق,[فإن قلنا: 

                                 
 (.93/301) العزيز للرافعي ,(1/037) (, حبر املذهب للروايين91/925) ( ينظر احلاوي للماوردي(9
 (.3/901) ( ينظر الوسيط كتاب القراض(0
 ( النِّيَّةح يف اللغة: الَقْصدح )ما يقصده اإلنسان بقلبه من خري أو شر(, والبـحْعدح.(3

(, ولسان 1/313وامتثاال حلكمه. ينظر العني ) ويف الشرع: اإلرادة املتوجهة حنو الفعل ابتغاء لوجه هللا
 (.9/9357(, والكليات )95/337العرب )

 (, قال: األظهر.93/301يف العزيز ) (, قال: األصح, والرافعي1/392يف التهذيب) ( منهم: البغوي(3
التالية بعد عبارة "وأوقفت  ان لكن ذكره بنفس اللفظ بعد كالم املاوردي( سقط يف)و( من هذا املك(5

 حصة العاجز" بعد أربعة أسطر.
 .(1/037) (, حبر املذهب للروايين91/927) ( ينظر احلاوي للماوردي(3
 ( سقط يف)ط(. (7
 (.931(, املطلب العايل البن الرفعة حتقيق دمحم شريف )91/927) ( ينظر احلاوي للماوردي(1
 (.91/927) ( يف النسختني "عتق" واملثبت من احلاوي للماوردي(1

 ( يف)ط( مكرر.(92
 قف.( يف)و( وأو (99
 (.91/927) ( ينظر احلاوي للماوردي(90
 (.1/392( يف)ط( يعجز, واملثبت من )و( موافق ملا يف التهذيب )(93
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 (9)للورثة. للعبد, وإن مات سلم سلم فإن حضر الغائب
فإن حضر الغائب ابن بطالن  : وللورثة التصرف يف ثلثي العبد,والصيدالين قال القفال

تربع املريض مبا زاد على الثلث, فإنه انفذ يف ك  (0)؛التصرف, وإال فهو ماض على الصحة
 (3).احلال, وللمتملك التصرف فيه

 (3): ليس هلم ذلك.وقال املاوردي
فإن  أن يزوجها؟, هل لقريبها (5)/وهو كاخلالف املتقدم فيما إذا أعتق أمة ال ميلك غريها

جازوا وقلنا: هي أ أو ,إن مل جيز الورثة ن بطالن النكاحظهر أن العتق مل يصح يف مجيعها اب
 (3)ابتداء عطية.

ويف جواز استخدامها والتصرف يف منافعها أيضا وجهان, على القول أن ليس هلم بيعها. 
 (7)بعض الغائب عتق من العبد بقدره. ولو حضر

إليه  وسلم (1)]اثن[, عتق ثلث ة العبد مائة, فحضرت مائةفلو كان الغائب مائتني, وقيم
 .نصف الكسب املوقوف

  

                                 
 (.1/392) ( ينظر التهذيب للبغوي(9
 (.90/339(, كفاية النبيه البن الرفعة )1/033) ( ينظر حبر املذهب للروايين(0
(, املطلب العايل البن الرفعة حتقيق دمحم 9( يف احلاشية )93/301) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(3

 (.933شريف )
 (.935املطلب العايل البن الرفعة حتقيق دمحم شريف )(, 91/923) ( ينظر احلاوي للماوردي(3
 ./ب(993)( (5
 (.933(, املطلب العايل البن الرفعة حتقيق دمحم شريف )9( يف احلاشية )93/301) ( ينظر العزيز(3
 (.935( ينظر املطلب العايل البن الرفعة حتقيق دمحم شريف )(7
 ( سقط يف)ط(.(1
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إليه ربع  عتق منه سدس آخر يكمل به عتق نصفه, وسلم (9)(مخسون,)وإن حضر 
 (0).ف مضافا إىل الثلث األول, وهكذاالكسب املوقو 

 :وجهانويف ابقيه  (3),(على ثلثيه)وأما ثلثا الكسب فينفق منه 
 : أنه موقوف معه.أحدمها
 : أنه للورثة.والثاين

 (3)عليه وجهان.فعلى هذا إن عتق ابقيه ففي رده 
  (5)كساب له.األفإن حضر املال الغائب ابن أنه عتق وأن وإن قلنا: ال يعتق, يوقف أكسابه, 

 (3)نه بقدره, وتبعه من كسبه مثله.وإن حضر بعضه عتق م
 (7).وال جيوز تصرفهم يف شيء من العبد

فإن حضر,  ,غائب ومل يتلف, فوالء الثلثني لهولو أعتق الوارث الثلثني ومل حيضر املال ال 
 (1): أن اجلواب كذلك.ابن سريجفعن 

 (92)والء اجلميع للميت. (1)(: أنوجها) وخرج الصيدالين

  
                                 

 ( يف)ط( خبمسني.(9
 (.931(, املطلب العايل البن الرفعة حتقيق دمحم شريف )91/923) ( ينظر احلاوي للماوردي(0
 (, على نفسه ثلثي نفقته.91/72( يف احلاوي )(3
 : يرده الورثة عليه, ألن كسب احلر ال ميلك عليه.أحدمها( (3

 . مهم رده عليه, ألن حكم الرق يف حال الوقف أغلب من حكم احلرية: ال يلز الثاين     
 (.972ـــ931(, املطلب العايل البن الرفعة حتقيق دمحم شريف )91/72) ينظر احلاوي للماوردي     
 (.90/911) ( ينظر روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي(5
 (.972( ينظر املطلب العايل البن الرفعة حتقيق دمحم شريف )(3
 (. 972( أي: ال جيوز هلم بيع ما وقف منه وال رهنه. ينظر املطلب العايل حتقيق دمحم شريف )(7
 .ينظر املصدر السابق( (1
 ( يف)و( وجهان.(1

 العزيز شرح الوجيز للرافعي(, 91/393( ينظر هناية املطلب يف دراية املذهب للجويين )(92
 (.90/022) (, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/301)
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فإن حضر املال ابن نفوذ العتق يف اجلميع, لكن  وقال: الوجه التوقف, تشكله اإلمامواس
 : األول.أوجههما؟ فيه احتماالن, مستندا إىل وقت املوت أو عند حصول القدرة

 (9).ويف ابقيه عن الوارث الثلث عن امليت,, تبينا نفوذه يف وإن تلف
 (0)يف هذه املسألة على هذا القول. مكذا فرَّع اإلما
 (3)رمحه هللا: يقتضي تفريعها على األول. وكالم الرافعي

 ,وابقي ماله غائب فيما إذا جنز املريض عتق عبد يخرج من ثلثه وقد تقدم عن املاوردي
 مل يعتقا, وإن ملكومها. فإن أعتقهما الوارث عتق ثلثه ويوقف ثلثاه, نجزيأنه 

 (5).فوجهان (3)(ولو دبرمها)
نني ومل يرتك إال بمات عن ا وجيري القوالن فيما إذا. وقد تقدم نظري املسألة يف الوصية
 (3)ن من نصيبه قبل أداء نصيب أخيه؟.دينا على أحدمها, هل يربء من عليه الدي

 (7).على أن أحد الورثة لو أبرأ من نصيبه من الدين صح إبراءه االتفاق لكن حكى القاضي   
  

                                 
 (.93/301) (, العزيز شرح الوجيز للرافعي91/393( ينظر هناية املطلب للجويين )(9
 املصدر السابق.( (0
 (.93/301) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(3
 ( يف)و( وإن دبرمها.(3
 .: ابطل كالعتقأحدمها( (5

 (.91/72) . ينظر احلاوي للماوردي: جائز لتأخري العتق به, وتغليب حكم الرق عليهوالثاين     
 (.90/022) (, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/301) ( العزيز شرح الوجيز للرافعي(3
 (.973( ينظر املطلب العايل البن الرفعة حتقيق دمحم شريف )(7
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 : جناية املدبر.األمر اخلامس
 .التدبري فإن اقتضت قصاصا يف النفس فاقتص, بطل ,ية القنوجنايته كجنا

وإن اقتضت قصاصا يف الطرف أو يف النفس وعادت ابلعفو إىل املال, أو أوجبت املال 
وهل يفديه ) ,فداه بقي التدبري فإن , اجلنايةاع يفأن يفديه وأن يسلمه ليب فللسيد (9)/ابتداء

 (0)قيمته؟. فيه القوالن يف القن. ابألرش أو ابألقل منه أو من
إىل ملكه يوما, ففي عود  , فإن عاد, فإن بيع مجيعه ارتفع التدبريسلمه للبيعوإن  
 عتق بصفة. اخلالف املتقدم بناء على أنه وصية أو تعليق (3)(التدبري

 فلو مات السيد قبل البيع يف ابقيه, ببيع بعضه بقي التدبري رضالغوإن حصل 
 :فطريقان  (3)(واالختيار)

 عتق اجلاين. على القولني يف نفوذ (5)(أهنما): أظهرمها
فإن قلنا: ينفذ, وهو يخرج من الثلث, أخذ الفداء من تركته, وهو هنا أقل األمرين قطعا. 

. من الثلث أو يسلمه للبيعوإن قلنا : ال ينفذ, مل يعتق بل يتخري الوارث من أن يفديه, فيعتق 
وال يعود نفوذه إىل ملك الوارث قطعا.  فإن سلمه وبيع, بطل التدبري سعة,وإن كان يف الثلث 

 .؟تنفيذ أو ابتداء عطية  (3)(على أنه هل هو)وإن فداه فعتق, فوالؤه مبين 
 للميت. الوالء: فعلى األول
 (7), للوارث.وعلى الثاين
 اين نفوذه من املوسر دون املعسر,أن األصح يف اعتاق اجل : وقد مّر يف البيعقال الرافعي

                                 
 ./أ(993)( (9
 أحدمها يفديه أبقل األمرين من قيمته أو أرش اجلناية.( (0

 (.93/033(, اجملموع )90/330ما بلغ. ينظر هناية املطلب للجويين ) والثاين: يفديه أبرش اجلناية ابلغا
 ( سقط يف)و(.(3
 ( أي اختيار الفداء.(3
 ( يف)و( أهنا.(5
 ( يف )و( على ما مضى, األظهر.(3
 (.023ـــــ90/020)(, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي333ـــ93/330)للرافعيالعزيز ينظر ( (7
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 ل امليت موسر ملا مّر أن العتق ال يسري عليه؛ أي فيكون األصح: أنه ال يعتق.أن يقا هبيشو 
ليعتق. وال : أن الثلث إن وىف بقيمته وابلفداء وجب على الوارث فداؤه والطريق الثاين

 يخرج على ذلك اخلالف.
ن ماله, فهل والؤه للميت أو للوارث؟. ففداه الوارث م فلو استغرقت األرش ثلث الرتكة

 (9)فيه وجهان.
فهل تباع  إليه على ما سيأيت. سراية التدبريب :صغري, وقلنا (0)(وهلا ولد)لو جنت مدبرة و 

؟. فيه وجهان كالوجهني دونه, وجيعل تدبريه مرخصا للتفرقة, أو ال, ويباع معها ويبطل التدبري
 (3)فيما إذا رهن اجلارية دون ولدها الصغري واحتيج إىل بيعها يف الدين, هل يباع معها؟.

مثنها مستحق يف  : ولو كانت حامال حني اجلناية, بيعت ومجيعوالروايين قال املاوردي
قابله قسط من الثمن, فاألظهر: أن احلكم كذلك. وإن قلنا: ي .احلمل اتبع :األرش إن قلنا

 (3)وقيل يصرف يف األرش ما قابلها فقط.
, فللسيد القصاص أو فإن قتل ,بر فهي أيضا كاجلناية على القندوأما اجلناية على امل

 (5)خبالف قيمة املوقوف على األصح فيه.وال يلزمه أن يشرتي هبا عبدا يدبره,  القيمة.
 (3): تقدم ذكر قولني يف أن أحد الشريكني إذا عتق نصيبه من املدبر, هل يسري؟.فرع

ففي سراين العتق اآلن على املنجز وجهان,  ,, فرجع املدبر عن التدبريفإن قلنا: ال يسري
 (7)أصحهما: ال.

 

                                 
 (.333ـــ93/330) العزيز شرح الوجيز للرافعيينظر ( (9
 ( يف)و( وهلا مدبرة وهلا ولد.(0
 (.90/023) (, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/333) العزيز شرح الوجيز للرافعيينظر ( (3
 (.1/05) (, حبر املذهب للروايين91/993) ( ينظر احلاوي للماوردي(3
 (.90/020) (, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/330) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(5
 /أ(.927اللوحة رقم )(, 931ينظر صفحة )( (3
 (.913(, املطلب العايل حتقيق دمحم شريق )90/331( ينظر كفاية النبيه البن الرفعة )(7
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 (0)أنه يسري قطعا. (9)/:الروايين وذكر
 (3)من حني اإلعتاق؟. فيه وجهان. تبني السرايةفعلى هذا يسري اآلن أو ت

 (3)وأبرأ. اوقد مر نظريمها فيما إذا كان املدبر مدين
  

                                 
 ./ب(993)( (9
 (.1/033) ( ينظر حبر املذهب للروايين(0
 (.90/331( ينظر كفاية النبيه البن للرفعة )(3
 ./ب(993(, اللوحة )973) ( ينظر الصفحة(3
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 : يف الولد.احلكم الثاين
فإن أمحلها السيد صارت  ها وتزوجيها,ملعلق عتقها بصفة وطؤ سيد املدبرة واجيوز ل
 (9)يبطل يف األصح. قد مر أن التدبريمستولدة, و 

 :قوالن (3)(ليهإ) ففي سراية التدبري ,من نكاح أو شبهة أو زان (0)(بولد)ولو أتت 
 (3)وغريمها: يسري. أيب حامد والقفالعند شيخي الطريقني  أظهرمها

 (5).مقابله األظهر عند األكثرين وجعل النووي
عتق  أو تعليق (1)]إليه,[ ا على أنه وصية فال يسريومنهم من بنامه (7),متأصالن (3)ومها

 (1).فيسري
 (99).(92)(بصفة)وضعف أبنه نص عليهما يف ولد املعلق عتقها 

  

                                 
 ./أ(999, اللوحة )(932( ينظر الصفحة )(9
 )و(.( سقط يف(0
 ( سقط يف)و(.(3
(, روضة الطالبني 93/333) العزيز شرح الوجيز للرافعي, (1/057) ( ينظر حبر املذهب للروايين(3

 (.90/023) وعمدة املفتني للنووي
 (.90/023) ني وعمدة املفتني للنووي( ينظر روضة الطالب(5
 يف الولد الذي أتى من نكاح أو شبهة أو زان. ( أي: القوالن يف سراية التدبري(3
 .ي: ففيه قوالن منصوصان للشافع( قال املاوردي(7

. ينظر فذهب مجهورهم إىل أنه ابتدأمها ابجتهاده, وذهب آخرون إىل أنه بنامها على مذهبه يف غريه      
 (.901ـــــ91/907) احلاوي للماوردي

عتق بصفة.  وصية أو تعليق ا: أن التدبريوقال ابن الرفعة: وهؤالء يقولون أهنما جاراين سواء قلن      
 (.911ينظر املطلب العايل حتقيق دمحم شريق )

 ( سقط يف)ط(.(1
 (.911قيق دمحم شريق )(, املطلب العايل حت91/901) ( ينظر احلاوي للماوردي(1

 ( يف)و( بصفتها.(92
 (.912( ينظر املطلب العايل البن الرفعة حتقيق دمحم شريف )(99
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 ففي السراية ,تعليق :وإن قلنا ,إليه قطعا مل يسر ,نه وصيةإ :ومنهم من قال: إن قلنا
 :طريقانويف ولد املعلق عتقها بصفة القوالن, 

 : طرد القولني.أحدمها
 .ة: القطع مبنع السرايوالثاين

 : اختلفوا يف حملها.وعلى األول
سري لصفة اليت حتتمل أن ال توجد فال يأما افقيل: مها يف التعليق بصفة توجد قطعا, ف

 وقيل: مها فيهما.إليه قطعا, 
 يتبعها يف العتق, ال يف التعليق.فالصحيح املشهور: أنه  : يتبع أمه,فإن قلنا

فإذا وجدت الصفة يف حق األم وعتقت عتق معها, ولو وجدت يف حقه دوهنا مل يعتق. 
 , عتقت بعد مضيها من موته. مثالولو قال: أنت حرة بعد مويت بعشر سنني

 (9)ته هلا يف الصفة القوالن.أتت بولد قبل موته, ففي تبعيّ فإن 
 (0).وقبل مضي املدة, فالنص أنه يتبعها وإن أتت به بعده

 :طريقان]ولألصحاب 
 : القطع به.أحدمها
 (3).: أنه على القولنيوالثاين

 (5): يكون من رأس املال.قال الرافعي (3)فإن قلنا: يتبعها,[
: يكون من الثلث كأمه, وال يقرع بينهما بل يعتق منهما بقدر ما والروايين وقال املاوردي

 :فوجهانوإن مل يعتق الولد معها  ,حيتمله الثلث
 د.: يكون من تركة السيأحدمها

  
                                 

 (.351ــــ90/357(, كفاية النبيه البن الرفعة )335ــــ93/333) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(9
 (. 1/91) ( ينظر األم للشافعي(0
 (.90/351(, كفاية النبيه البن الرفعة )93/335) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(3
 ( سقط يف)ط(.(3
 (.93/333) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(5
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 (9): يكون ملك الورثة.والثاين
 لو رجع عن تدبري (0), كان كما لو دبرمها )حىت(إىل الولد وإن قلنا: بسراية التدبري

 (3)يف اآلخر. , أو ابعه, بقي التدبريأحدمها وجوزانه
يعتق أبدائها النجوم يف قول, فلو انفسخت انفسخ يف الولد فإنه  خبالف ولد املكاتبة,

 (3)أيضا.
 : أنه يقرع بينهما.اب ابن احلداد, وهو جو فاألظهرفإن مل يف الثلث هبما, 

 (5): يوزع.والثاين
 (3).فيه السيد, بقي التدبري ولو ماتت األم يف حياة

 (1),هاوسببوالولد يتبع أمه يف الرق واحلرية  ,اتفاقا د املدبر أابه يف التدبريول (7)(وال يتبع) 
 البن سريج: وجهانالولد له  ففي تبعية ,: ميلكهافأولدها, وقلنا إال إذا ملكه سيده أمة

يتبعه دون  إذا كانت ملك الواطئ كان الولد (1)/: يتبعه, ويكون مدبرا؛ ألن األمأحدمها
 (92)الولد يتبعه يف احلرية دون أمه. أمه, كاحلر إذا استولد أمته فإن

  

                                 
 (.1/032) (, حبر املذهب للروايين91/932) ردي( ينظر احلاوي للماو (9
 (.7/520( يف)و( "حي" واملثبت من )و( موافق ما يف الوسيط )(0
 (.90/023) املفتني للنووي (, روضة الطالبني وعمدة7/520) ( ينظر وسيط املذهب للغزايل(3
 (.1/051) ( ينظر حبر املذهب للروايين(3
(,  كفاية 90/023) (, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي91/332( ينظر هناية املطلب للجويين )(5

 (.90/351ه البن الرفعة )كفاية النبي
 (.0/377(, املهذب للشريازي )93/335) العزير شرح الوجيز للرافعي (,91/393( ينظر احلاوي )(3
 ( يف)و( ومل يتبع.(7
(, 915(, املطلب العايل البن الرفعة حتقيق دمحم شريف )90/351( ينظر كفاية النبيه البن الرفعة )(1

 (.1/323هناية احملتاج للرملي )
 ./أ(995)( (1

 (.1/317للعمراين ) (, البيان يف مذهب اإلمام90/351( ينظر كفاية النبيه البن الرفعة )(92
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وإن قلنا: ال ميلك, فالولد للسيد  دا,أابه على هذا القول, قوال واح : يتبعوقال املاوردي
 (0).نص عليه (9),ه من املدبر, وال حد عليه للشبهةويثبت نسب

عند  نياجلنفأما الولد  املنفصلني قبل املوت, بعد التدبريهذا كله يف األوالد احلادثني 
بقدره, وكذا  فإن مل حيتملهما الثلث عتق منهما السيد فيعتق مع أمه على املذهب, وتم

 :فطريقان ولو كانت حامال عند التدبرياملعلق عتقها بصفة, 
 على أن احلمل يعرف أم ال ؟, بنيانيوقيل: إهنما  يف سرايته إليه وجهان, :أحدمها
 نا: ال, ففيه القوالن املتقدمان.وإن قل را أيضا,دبم (3)كان: أنه يعرف,  ا ابألصحفإن قلن
فإن قلنا: يكون مدبرا فاستثناه, ففي  قلنا يعرف أم ال, القطع أبنه مدبر سواء (3):والثاين

 ن.صحة استثنائه وجها
احلرة  ألن (3)[ه؛ؤ استثنا ]بطل فإن أتت به بعد موته (5)فإن قلنا: يصح, وبه جزم بعضهم

 .ال تلد إال حرا
ني فهو , فهو رقيق, أو ألكثر من أربع سنفإن كان ملا دون ستة أشهروإن وضعته قبله, 

فإن كان هلا زوج يطأها فهو حادث, وإن كان ال يطأها أو مل يكن  ,حادث, أو ملا بني املدتني
 :قوالنهلا زوج يف املدة ففي كونه حاداث 

 (1)األم دون احلمل وعكسه. مر حكم الرجوع يف تدبريوقد  ,ال(7)]يف الثانية[ :أصحهما
  

                                 
 (.91/930( ينظر احلاوي للماودي )(9
 (.90/027) ضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي(, رو 1/03) ( ينظر األم للشافعي(0
 (.90/025) (, الروضة للنووي93/337) ( أي: الولد. ينظر العزيز للرافعي(3
 : املذهب.صحهما, وقال النووي: أ( قال الرافعي(3
 (.913(, وابن الرفعة يف املطلب )91/901يف احلاوي ) ( كاملاوردي(5
 ( يف)ط( "بعد استثناه" واملثبت من )و( يوافق ما يف العزيز والروضة واملطلب.(3
 ( سقط يف)ط(.(7
 (.90/023) (, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/337) عزيز شرح الوجيز للرافعي( ينظر ال(1
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القول جبواز الرجوع عنه  على :؛ يعينالرجوع يف التدبري : وال جيوز تعليققال املاوردي
 (9).ابلقول. كما لو قال: إذا ولدتيه فقد رجعت يف تدبريه

 (3)(إىل األم. (0)[ال يتعدى]و  ولو دبر احلمل دون األم جاز, كما لو أعتقه)
 (3):(فطريقان)فإن ابع األم 

مل وإن مل يقصده  ,فيهما حصل وصح البيع : أنه إن قصد به الرجوع يف احلملأحدمها 
يما إذا ابع جارية واستثىن ويخرج بيع األم على اخلالف ف ,فيه, ويبقى التدبري يصح البيع

 محلها.
 .بطالنال واألصح

يف احلمل,  يع األم ال يبطل التدبرين بأ (5)(على القول:)وهذا الطريق تفريع 
وهو بناء على أن  ,قصده أم الفيهما, وحيصل الرجوع, سواء  لبيعأنه يصح ا (3)(:واألصح)

  (7).ملاحل بيع األم رجوع عن تدبري
وقال السيد: يتبعين, ف الت: ولدته بعد التدبرياألم يسري إىل محلها, فق تدبري :: إذا قلنافرع   

 .نفهو قِّ  بل قبله,
 (1)(لو كان نزاعهاوكذا ) وكذا دعوى األجنيب, ,ةحسبسمع دعواها له وتفالقول قوله, 

 (1).(قنفهو ) وقال: بل قبله, فهو حر, ,مع الوارث, فقالت: ولدته بعد التدبري

                                 
 (.91/901) ( ينظر احلاوي للماوردي(9
  العزيز والروضة.( يف)ط( "ال يتعدى" واملثبت من )و( موافق ما يف(0
 ( هذه العبارة مكررة يف)و( وبعبارة "وال يتعدى إليها قطعا".(3
 : فوجهان.( قال النووي(3
 ( يف)و( على املذهب.(5
 ( يف)و( وأصحهما.(3
 (.90/023) الطالبني وعمدة املفتني للنووي(, روضة 93/331) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(7
 ( يف)و( وكذا لو تنازعت.(1
 ( سقط يف)و(.(1
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 (9)فالقول قوله مع ميينه.
 :فوجهانفإن نكلت,  (0)/فإن نكل ردت عليها,

 : حيكم برقه.أحدمها
 بعد بلوغه. ليحلف : يوقفوالثاين

ال يسري, فتنازعت هي والوارث, فقالت: ولدته بعد موت السيد, فهو حر.  وإن قلنا:
 (3),(بينة)فإن أقام كل منهما  هو رقيق. فالقول قوله على الصحيح,وقال الوارث: بل قبله, ف

 صدق بيمينها.وقيل ت رث؛ ألن اليد يف الولد له,قدمت بينة الوا
 (3)]إىل بلوغ[ارث أو يوقفحكم حبريته, وإن نكلت, فهل يرد على الو  تفإن حلف

 (5).وجهانالصيب ليحلف إن رغب؟. فيه 
لدون ستة أشهر من املوت,  : إن اعرتفت أنه جرى عليه الرق ألهنا وضعتهوقال املاوردي

علقت به يف احلرية ووضعته بعد املوت لستة أشهر  (3)(وقالت:)وإن أنكرته,  صدق الوارث,
 نكلت ففي الرد والوقوف الوجهان. ت بيمينها, فإنصدق

 (7)غ ونكل ردت على الوارث.فإن وقفناه فبل
م لو تنازع السيد يف املستولدة يف ولدها, هل ولدته قبل االستيالد أو بعده؟. وكذا احلك

 ل ولدته قبل موت السيد أو بعده؟.أو هي والوارث, ه
 :فوجهان: بسرايهنا, , وقلناكتابةولو ادعت املكاتبة أهنا ولدت الولد بعد ال

 (9): أن املصدق السيد.أصحهما

                                 
 (.90/023) (, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي1/397) ( ينظر التهذيب للبغوي(9
 ./ب(995)( (0
 ( سقط يف)و(.(3
 ( سقط يف)ط(.(3
 

 (.90/027) (, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي91/939) ( ينظر احلاوي للماوردي(5
 ( يف)و( وقال.(3
 (.91/939) ( ينظر احلاوي للماوردي(7
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ارث: بل قبله. وقال الو  مال, فقال: اكتسبته بعد موت سيدي,ولو كان يف يد املدبر 
 (0)فلو أقام كل بينة رجحت بينة املدبر. صدق املدبر بيمينه,

: ففي هذا املال كان يف يد املدبر يف حياة سيده, قال املاوردي الوارث بينة أن ولو أقام
 (3)قبوهلا واحلكم هبا قوالن من القولني يف الشهادة ابليد املتقدمة.

صدق املدبر  ه بعد موت سيدي,تكفتملقال غريه: لو قال املدبر: كان لفالن,  (3)(و)
 (5).يف املال, فاملصدق املكاتب لف السيد واملكاتبولو اختأيضا, نص عليه, 

دبر شريكان جارية وأتت بولد, فادعاه أحدمها فهو ابنه, ويضمن نصف  :ناث فرع
 (3), نص عليه.كون أم ولدونصف قيمته ونصف مهرها لشريكه, وتقيمتها 

أبو الطيب: عندي ال يقوم عليه نصيب شريكه إال برضى الشريك؛ ألنه  وقال القاضي
 (7)فيه. ثبت له حق الوالء

مث أعتق أحدمها نصيبه, وهو  (1)(إذا دبراه)إىل خترجيه على اخلالف فيما  وأشار الروايين
 (1)؟. , هل يقوم عليه نصيب شريكهموسر

 (92)أهنا ال تلزم. :ويف قيمة الولد قول

                                                                                              
 (.90/027) ( ينظر روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي(9
 (.90/023) (, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/331) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(0
 (.91/930) ظر احلاوي للماوردي( ين(3
 ( سقط يف)و(.(3
 

 (.90/027) (, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/331) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(5
 (.1/01) ( ينظر األم للشافعي(3
 (.90/027) (, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/332) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(7
 ( يف)و( إذا دبره.(1
 (.1/033) ( ينظر حبر املذهب للروايين(1

 (.93/332) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(92
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ا(0)/:(1)ابكتاب كتابا
 (3)عتق بصفة تضمنت معاوضة منجمة. وهي تعليق
 (3): وهي إسالمية, ال تعرف يف اجلاهلية.قال الروايين

 (3)هنع هللا يضر, يكىن أاب أمية. (5)وقيل: أول من كوتب عبد لعمر بن اخلطاب
 على أمور عربية ال توجد يف غريها:تشتمل وهي 
, فإن العبد والكسب املؤدى للسيد, وإثبات مال يف ذمة عبده : مقابلة ملكه مبلكه,منها

 (7)وإثبات ملك للعبد, وهو ال ميلك.
 يف أن العبد ملك سيده أو نفسه أو :ثالثة أوجهصاحب البيان حكى  وفيه نظر, فإنّ 

 (1)؟.ي أحرار, هل يعتقوبىن عليه ما لو قال: مماليك كسرت الكعبة, (1)]له[ مملوك ال مالك
ا عليه, وهذا  مبعلى أدائها  سابه بل يتسلط ابلكتابة: ال ميلك اكوقال بعض األصحاب

                                 
  يف اللغة: الضمُّ واجلمعح.( الكتابةح (9

 قد عرفه املصنف رمحه هللا تعاىل.ويف االصطالح:      
من حيث إهنا مؤجلة منجمة, وما يدخله  مسيت كتابة؛ ألهنا توثق ابلكتابةرمحه هللا تعاىل:  قال الرافعي  

 (.93/339) . ينظر العزيز شرع الوجيز للرافعياألجل يستوثق ابلكتابة
 ./أ(993)( (0
 (.025(, املطلب العايل البن الرفعة حتقيق دمحم شريف )92/539( ينظر النجم الوهاج للدمريي )(3
 (.1/072) ( ينظر حبر املذهب للروايين(3
فيل بن عبد العزى بن رابح بن عبدهللا بن ن  ( عمر بن اخلطاب هو: عمر بن اخلطاب أَمري املؤمنني(5

بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب القرشي العدوي, أبوحفص الفاروق, اثين اخللفاء الراشدين 
وأول من لقب أبَمري املؤمنني, الصحايب اجلليل الشجاع احلازم صاحب الفتوحات يضرب بعدله 

 (.5/35األعالم للزركلي )( , و 3/9933نظر االستيعاب )ي املثل, مات سنة ثالث وعشرين.
 (.92/539(, النجم الوهاج للدمريي )92/312( ينظر حتفة احملتاج البن حجر اهليتمي )(3
 (.3/32(, أسىن املطالب )91/330(, هناية املطلب للجويين )91/930) ( ينظر احلاوي للماوردي(7
 ( سقط يف)ط(.(1

 

 (.332ــــ1/351للعمراين ) يف مذهب اإلمام( ينظر البيان (1
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 (1)كله ضعيف.
وجه, وال  الرق واحلرية, إذ ليس له أحكام األرقاء من كل : أنه يثبت له رتبة بنينهاوم

 (0)األحرار من كل وجه.
 وكان كسواب أمينا. مستحبة إذا طلبها الرقيق (3)(وهي)وال جتب على املشهور, 

املذهب, وقيل: يكره, وقيل: هي خالف  على فإن فقد األمران مل يستحب, وال يكره
وقيل: يستحب  أيضا, ومل يكره,وإن فقدت األمانة وقدر على الكسب مل يستحب األوىل, 

وإن وجدت األمانة دون القدرة على الكسب, ففي االستحباب  االستحباب األول, دون
 :وجهان

 (3)نع.امل :أظهرمها

                                 
 (.90/313(, كفاية النبيه البن الرفعة )1/353) للبغوي ( ينظر التهذيب يف فقه اإلمام(9
 (.93/330) (, العزيز شرح الوجيز للرافعي7/527) ( ينظر الوسيط يف املذهب للغزايل(0
 ( سقط يف)و(.(3

 

 (.90/021) (, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/330) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(3
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 :والنظر يف أركاهنا وأحكامها

 :فصالنوفيه 
 (9)[:األول يف األركان

 وهي أربعة: الصيغة, والعاقدان, واملال.
 (2)(العقد، ةصيغ)األول: 

ا مأبن يقول: كاتبتك على ألفني تؤديه ,من املكاتب ومها: اإلجياب من السيد, والقبول
 يت, فأنت حر.كذا, مثال, فإذا أد  إيل عند انقضاء كل سنة
 فيقول العبد: قبلت.

 :فوجوهوإن مل ينوه,  فإذا أديت فأنت حر, فإن نواه صح, فلو مل يقل:
 ال تصح. (3)ا[: أهنأصحها]

 صح.: توالثاين
 صح من الفقيه دون غريه.: توالثالث

 و]أكما لو قال: تعاملين   صح؛جة عن املخار  : أنه إن ذكر ما تتميز به الكتابةالرابع
 (7)(3)[.أو من الناس سهم الرقاب (5)اإليتاءمين  أو يستحق] ,اجلناية (3)لك أرش[ أضمن

  

                                 
 ., واملثبت من )و(( سقط يف)ط((9

 

 ( يف)و( "صيغتا العقد" واملثبت موافق ما يف العزيز والروضة.(0
 ( يف)ط( أصحهما: أنه.(3
 ( يف)ط( "وأضمن أرش" واملثبت من )و( موافق ما يف العزيز والروضة.(3
 . شيئاً من النجوم أو يدفع إليه ما يستعني به يف أداء مال الكتابة ط عن املكاتبهو: أن حي اإليتاء( (5

 (.93/529(, العزيز )0/311(, املهذب )93/951ينظر حبر املذهب )      
 ., وهو من )و(( سقط يف)ط((3
 (.092ـــ90/021) (, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي333ــ93/333) ر العزيز للرافعي( ينظ(7
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د مبقتضى العق : قوله فأنت حر, ال يقصد به التعليق حقيقة, وإمنا هو تعليقوقال اإلمام
ولذلك حيصل العتق ابإلبراء  ,يف لفظ الكتابة (9)[رتددالإزالة ] والغرض به ,املراد

 انتهى. (3).ويكتفى عنه ابلنية ,(0)االعتياضو
, قوله: وال يعتق حىت يقول: إذا أديت فأنت حر, أو يقول: ف نص الشافعيلكنه يخال

 (5)كان معقودا على أنك إذا أديت, فأنت حر.  (3)/إن قويل كاتبتك,
فقبل العبد, عتق يف احلال, ولزمه األلف يف  ,حر على ألفولو اقتصر على قوله: أنت 

ر وعليك ألف أو على أن يل عليك ألفا, فاحلكم كما مر فيما لو قال ذمته. ولو قال: أنت ح
 (7)لزوجته. (3)(مثله)

 فقال: اشرتيت أو قبلت. نفسك منك, ولو قال: بعتح 
, وثبت املال يف ذمته وعتق يف بعين نفسي بكذا, فقال: بعت. صح البيع أو قال العبد:

 وال ميلك العبد نفسه, وهذا, للسيد كان الثمن حاال أو مؤجال, والوالء  احلال, سواء
 (1)املنصوص. (1)]املذهب[

  

                                 
 ( يف)ط( إزالة املرتدد.(9
 ستعاضة: طلب العوض.لغة: أخذ العوض؛ وهو البدل, واال االعتياض( (0

وال يخرج االستعمال الفقهي عن ذلك, وقد يطلق الفقهاء االستعاضة على أخذ العوض. ينظر املوسوعة 
 (.9/73(, معجم لغة الفقهاء )5/001الفقهية )

 (.91/333( ينظر هناية املطلب يف دراية املذهب للجويين )(3
 ./ب(993)( (3
 (.1/52) ( ينظر األم للشافعي(5
 ( سقط يف)و(.(3
 (.90/092) (, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/333) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(7
 ( سقط يف)ط(.(1
(, روضة 93/335) العزيز شرح الوجيز للرافعي (,1/353) للبغوي ( ينظر التهذيب يف فقه اإلمام(1

 (.035(, املطلب العايل البن الرفعة حتقيق دمحم شريف)90/099) الطالبني وعمدة املفتني للنووي
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 أنه ال يصح وال يرتتب عليه شيء. رمحه هللا: (9)الربيعوعن 
 م من قال: خرجه قوال يف املذهب.فمنهم من قال: حكاه قوال, ومنه

  وليس من املذهب. (0)وقيل: هو مذهبه
بيع نفسه منه ابلثمن املؤجل دون احلال. وفيه وجه:  (3)(أنه يصح): وعن ابن أيب هريرة

 (3)بت أصال, أو يثبت للعبد ويسقط.ال يثبت للسيد, بل ال يث أن الوالء
 حلف أنه مل يشرتها وال شيء عليه.ولو أقر السيد أنه ابعه نفسه منه, وأنكر العبد عتق, و 

 , خرج على اخلالف املتقدم.ولو قال: بعتك نفسك هبذه الدراهم أو حنوها, أو خبمر أو خنزير
وإن قلنا: ال  للسيد, يعتق ويلزمه قيمة رقبته, ءيصح, والوال أن البيع فعلى املذهب:

 .يعتق ومل يصح أو يصح وال والء للسيد, مل يصح
 (5)ولو قال: وهبتك نفسك أو ملكتك نفسك. فقبل, عتق.

 (3).: والعبد هنا ميلك نفسهل القاضيقا
 (7)له. أن الوالء يف فتاويه: سرى على البائع على الصحيح ولو ابعه بعض نفسه, قال البغوي

                                 
بن سليمان بن عبد اجلبار بن  احملدِّث الفقيه الكبري, بقية األعالم, أبو دمحم, الربيع يع هو: اإلمام( الرَّب(9

رواية  وخادمه وأكثر َأصحاب الشافعي شافعيكامل املرادي موالهم, املصري املؤذن, صاحب ال
عنه, وهو راوية كتبه واملرادي بضم امليم وفتح الراء: نسبة إىل مراد, وهي قبيلة كبرية ابليمن خرج منها 

( , وسري 9/911سنة سبعني ومائتني مبصر. ينظر هتذيب األمساء واللغات ) خلق عظيم, تويف الربيع
 (.0/019(, ووفيات األعيان )90/517أَعالم النبالء )

( 1/353" ويف التهذيب ): "منهم من جعله من كيس الربيع( قال الرافعي93/335( وعبارة العزيز )(0
 ".: " هذا القول من كيس الربيعقال البغوي

 

 (.031)حتقيق دمحم شريف  ( يف)و( "أنه ال يصح" واملثبت من)ط( موافق ما يف املطلب العايل للرافعي(3
(, روضة 93/335) العزيز شرح الوجيز للرافعي, (1/353) للبغوي ( ينظر التهذيب يف فقه اإلمام(3

 (.90/099) الطالبني وعمدة املفتني للنووي
 ( السابق.(5
 (.037( ينظر املطلب العايل البن الرفعة حتقيق دمحم شريف)(3
(, حتفة 3/352(, مغين احملتاج للشربيين )030( ينظر املطلب العايل البن الرفعة حتقيق دمحم شريف)(7

 (.92/351احملتاج البن حجر اهليتمي )
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فهو كما لو قال لزوجته: إن  حر, فأنت (9)[,]ألفا ولو قال: إن أعطيتين أو أديت إيل
 (0)وفيه وجهان, أظهرمها: أهنا ال تطلق. الق, فأتت أبلف مغصوب,ألفا فأنت طأعطيتين 

ويدل عليه نصه يف األم, أنه لو قال لعبده: إن أديت يل مخسني دينارا أو عبدا صفته  
العتق؛ ألن معىن  , رددانفأدى ذلك, فبان مستحقا ,ا العبد أو الثوب, فأنت حركذا أو هذ

 (3).ن صح يل ملكهإين هذا قوله: إن أعطيت
: لو قال: إن لكن جزم مجاعة هنا بوقوع العتق. وقال القاضي فإذا مل يصح مل يعتق,

 :وجهنيفأداه, احتمل  ألفا, فأنت حر. (3)[يت يل]أد
سابه حىت يؤدي املال ويعتق, وال يتصور تكا : أنه ال يعتق؛ ألنه مل يزل ملكه عن أحدمها

 حىت يؤديها. أن ميلك العبد الفا
كما لو أذن له يف   ,فيعتق (5)/إذان يف أن يكتسبه ويؤديه : أنه يصح ويكونوأصحهما

وإن  ون إذان يف اكتساب املهر والنفقة, فإن أدى من كسبه بعد ذلك عتق,, فإنه يكالنكاح
 (3)أدى ماال مغصواب مل يعتق.

ذا ال يكون إذان يف االكتساب وال يعتق به إال يف مسألة واحدة, : أن هاثلث وجهوفيه 
 (7)إنه يعتق.له به, وقلنا: ال حيتاج إىل إذن سيده يف قبوله, ف وصيأو أح  هب منه مالٌ ا إذا وح وهي: م

  

                                 
 ( سقط يف)ط(.(9
 (.90/092) (, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/333) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(0
 (.1/13) ( ينظر األم للشافعي(3
 ( يف)ط( ادعيت يل.(3
 ./أ(997)( (5
 (.033عايل البن الرفعة حتقيق دمحم شريف )(, املطلب ال90/333( كفاية النبيه البن الرفعة )(3
 ( ينظر السابق.(7
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 :أوجهويتحرر فيها مخسة 
 : ال يعتق مطلقا.أحدها
 : يعتق إبعطاء ألف مغصوب.والثاين

 وأداه من كسبه خاصة. تق إن كسبه,: يعوالثالث
 له به دون غريه. وصيهب منه أو أح وح ا : يعتق إن أداه مبعوالراب

 (9)يف كتاب األسرار: أنه يعتق إذا أداه من كسبه قبل التعليق. : ذكره القاضيواخلامس
فيه وجهان اثبتان  ؟.الفاسدة فإن قلنا: يعتق, فهل هو تعلق حمض أو هو كالكتابة

 تفريعهما.
 :أوجه ثالثة ويف وقت اإلعطاء يف الطالق

 : أنه على الفور.اأحده
 : أنه يختص ابجمللس.والثاين

 (0)ومىت أعطت وقع. : أنه ال يختص بزمان,والثالث
 (3)يكسبه. مبا (3)[ختصاص اإلعطاء]ابسيما على قولنا: ويظهران هذا املراد هنا, 

 (3)(5)[.يعتقمل ]قال: إن تراخى عن اجمللس ف خبالفه, لكن صرح املاوردي

                                 
 ( ينظر السابق.(9
 (.031(, املطلب العايل البن الرفعة حتقيق دمحم شريف )7/379) ( ينظر روضة الطالبني(0
 ( يف)ط( اختصاص اإلعطاء.(3
 (.031 شريف )( ينظر املطلب العايل البن الرفعة حتقيق دمحم(3
 ( يف)ط( مل جيلس" واملثبت من )و( موافق ما يف احلاوي.(5
 (.91/937) ( ينظر احلاوي للماوردي(3
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 .الركن الثاين: العوض
 (9)معلوم القدر واألجل والنجم. ,منجما ,مؤجال ,ويشرتط فيه أن يكون دينا

على عني ألجنيب,  (0)[ردهاأو فلو . ]على عني ة, فال يصح الكتابة: الدَّينياألول الشرط
 الكها عتق, أو بغري إذنه مل يعتق,لسيد إبذن ما (3)]إىل[: إن أداها والصيدالين قال الفوراين

هذا فأنت حر.  ه, خبالف ما إذا قال: إن أديت إيلوجيب ردها إىل مالكها, والرجوع إىل قيمت
 (3)حمض. ؛ ألنه تعليقفإنه يعتق أبدائه, وإن مل أيذن السيد

فإذا أديت فأنت حر.  أن يقال: إن كان قال: يق ابإلعطاءومقتضى ما تقدم يف التعل
 .فيأيت فيه ما تقدم فيها, وإن مل يكن قاله مل يعتق

ويشرتط أن يكون معلوم القدر والصفة كما يف السلم, فيذكر صفاته إال أن يكون أحد 
 (5)النقدين وليس يف البلد غريه, أو فيها نقود أحدها غالب, فإنه يكفي اإلطالق, ويحنزل عليه.

املوضع  (7)خرب[فلو ] (3)املذكور يف السلم, اشرتاط ذكر موضع التسليم اخلالف ويف
                                 

 (. 7/521( ينظر الوسيط يف املذهب )(9
 ( يف)ط( فلو ردها.(0
 ( سقط يف )ط(.(3
 (.90/095) (, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/353) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(3
(, املطلب العايل البن الرفعة حتقيق دمحم 90/093) ( ينظر روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي(5

 (.3/317بيين )(, مغين احملتاج للشر 053شريف )
فإنه إن كان يف العقد يف موضع ال يصلح للتسليم كالصحراء وجب بيانه وإن كان موضع يصلح ( (3

 :أوجهللتسليم ففيه ثالثة 
 : جيب بيانه ألنه يختلف الغرض ابختالفه فوجب بيانه كالصفات.أحدها
 : ال جيب بل حيمل على موضع العقد كما نقول يف بيع األعيان.والثاين

: أنه إن كان حلمله مؤنة وجب بيانه ألنه يختلف الثمن ابختالفه فوجب بيانه كالصفات اليت الثوالث
يختلف الثمن ابختالفها, فإن مل يكن حلمله مؤنة مل جيب بيانه ألنه ال يختلف الثمن ابختالفها فلم 

املهذب , (5/333ينظر البيان للعمراين ) .جيب بيانه كالصفات اليت ال يختلف الثمن ابختالفها
 (.0/77للشريازي )

 ( يف )ط( فلو حرر.(7
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 (9).وجهانو يف أقرب موضع إليه؟. فيه املعني, فهل يسلمه فيه أ
 .الثاين: التأجيل 

 على دين حال لعلتني: فال يصح الكتابة
 اتباع السلف. :مهااحدإ

 (0): أنه عاجز يف احلال, فهو كالسلم يف شيء ال يوجد عند احملل.ةالثاني
 (3)[:مسألتان]وخرج عليهما 

 اتبه على ما ميلكه منه بعوض حال,من عبد ابقيه حر, فك : لو ملك شقصااحدامهإ
 طلة, وهو األظهر.هي اب (5)(:(3)األوىل فعلى)

 (7)ألنه قد ميلك ببعضه احلر ما يؤديه. (3)/؛صح: تالثانية وعلى
 كثري إىل جنمني قصريين, كساعتني.: لو كاتبه على مال  الثانية

 (1)تصح, وهو األصح. (1)[:فعلى األوىل]
 (92)أو حتققه؟. تهغلب املراد ابلعجز أن نبين علىت وعلى الثانية:

                                 

 :ابن كج نسبها إىل القاضي أوجهثالثة  الرافعي ذكر اإلمام( (9
 ع.: أنه يتعني ذلك املوضأحدها
 : ال, وللمسلم اخليار.والثاين

 (.3/323) . ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي: يتعني أقرب موضع صاحلوالثالث
 (.93/333) (, العزيز شرح الوجيز للرافعي7/521) ( ينظر الوسيط يف املذهب للغزايل(0
 ( يف )ط( مسائل.(3
 ( وهي: إتباعا ملا جرى عليه األولون, وهم: السلف. (3
 ( يف )و( فعلى األول" واملثبت من )ط( موافق ما يف العزيز.(5
 ./ب(997)( (3
 (.051الرفعة حتقيق دمحم شريف) (, املطلب العايل البن93/337)( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(7
 ( يف )ط( فعلى األول.(1
 (.90/090) روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي, (91/937( ينظر احلاوي للماودي )(1

 (.90/337( ينظر كفاية النبيه البن الرفعة )(92
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 هي ابطلة. األول: فعلى
إنه ميكن أن يؤجر نفسه يف تلك الساعة مدة صح؛ الحتمال احلصول, فت وعلى الثاين:
 (9).طويلة أبجرة معجَّلة

ويل, وجيري اخلالف فيما إذا كاتبه إىل جنمني قصري وط ,اطعة ابلصحةويخرج منه طريقة ق
 (0).وجعل أداء األكثر يف القصري

 (3)كما لو كاتبه على مخسني دينارا على أن يؤدي آخر اليوم أربعني, وعشرة بعد سنة.
 (3), ففي صحته وجهان.الكتابة عقدعقب يف شيء  : لو أسلم إىل املكاتبفرع

 (5) فصاعدا؛ ألنه املأثور عن السلف.: أن يكون منجما بنجمنيالثالث الشرط
 اخلالف يف اشرتاط التأجيل يف حقه وأما املبعض فقد مر على مجيعه, بةتاكيف املهذا 
 (3)عليه. رجخموالتنجيم 

 (7)العوض منفعة كخدمة شهر وبناء دار.وجيوز أن يكون 
تعلقت بعينه فإن  (1),أو بذمته تعلق بعني املكاتبإما أن ت مث املنفعة اجملعولة عوضا,

 (1).اشرتط اتصاهلا ابلعقد
يؤديه بعد  دينار, وكذا لو كاتبه على (92)(مل جيز)فلو كاتبه يف رمضان على خدمة شوال 

                                 
 (.032بن الرفعة حتقيق دمحم شريف )(, املطلب العايل ال91/937( ينظر احلاوي للماودي )(9
(, روضة 93/331) العزيز شرح الوجيز للرافعي, (1/302) للبغوي ( ينظر التهذيب يف فقه اإلمام(0

 (.90/090) الطالبني وعمدة املفتني للنووي
 (.039(, املطلب العايل البن الرفعة حتقيق دمحم شريف)90/337( ينظر كفاية النبيه البن الرفعة )(3
 (.3/317(, مغين احملتاج للشربيين )92/313( ينظر حتفة احملتاج البن حجر اهليتمي )(3
 (.7/521) ( ينظر الوسيط يف املذهب للغزايل(5
 /ب(.997(, اللوحة )917)( ينظر الصفحة (3
 (.90/090) ( ينظر روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي(7
 (.92/317( ينظر حتفة احملتاج البن حجر اهليتمي )(1
 (.3/332على شرح املنهاج )(, حاشية البجريمي 5/339( ينظر حاشية اجلمل على شرح املنهاج )(1

 ( يف العزيز "جيز" واملثبت يوافق ما يف الروضة وهو الصحيح.(92
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 (9)شهر وخدمة ذلك الشهر.
 (0)ح أبن ابتداء املدة من حني العقد.: ويشرتط التصريوابن الصباغ قال البندنيجي

ونزل على ما  عضهم, أنه لو قال: أجرتك شهرا صح,وجه اختاره ب لكن تقدم عن القفال
 (3).العقد, والقياس جميئه هنايلي 

؟. فيه (3)العرفالق وينزل على ها أو يكفي اإلطاخلدمة عوضا بقاؤ جعل وهل يشرتط يف 
 (7).(3)اإلجارةتقدما يف  (5)وجهان

 (1)فعة شهر مل يصح الختالف املنافع.ولو قال: على من
وجعل لكل  ولو جعله بناء دارين, ته كخياطة هذا الثوب جاز التأجيل,وإن تعلقت بذم

 (1)منهما وقتا معلوما صح.
 :مسائل الشرط ويف

بعد انقضائه بشهر أو بيوم أو  : لو قال: كاتبتك على خدمة شهر من اآلن وديناراألوىل

                                 
 (.90/093) (, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/331) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(9
 (.331(, الشامل البن الصباغ حتقيق بدر العتييب )90/331يه البن الرفعة )( ينظر كفاية النب(0
 (.013( ينظر املطلب العايل البن الرفعة حتقيق دمحم شريف )(3
 عاٍل مرتفٍع. فح يف اللغة : املعروف )كل ما تعرفه النفس وتطمئنُّ إليه(, واالعرتاف, واجلودح, وكلُّ ( العحرْ (3

 ويف االصطالح : هو اللفظح املستعمل يف معىن غري لغوي, ومل يكن ذلك مستفادا من كالم الشارع.
هورِّ قوٍم يف قوٍل أَو َعَمٍل. ينظر لسان العرب ) (, 9/931(, والتعريفات )1/031وقيل: عادةح مجح

 (.9/321(, ومعجم لغة الفقهاء )9/031والقاموس الفقهي )
 .اإلطالق؛ ألهنا معلومة ابلعرف يف جعل اخلدمة عوضا يف الكتابة / يكفي9( (5

 (.90/331/ إنه جيب بيان جهة العمل. وهو ظاهر النص. ينظر كفاية النبيه البن الرفعة )0      
, وهو ما أعطيت من أجٍر يف عمل, واألجر: الثواب. ( اإلجارة(3 رح  يف اللغة: من أَجَر أيجِّ

 (.9/903( , وطلبة الطلبة )3/92ويف الشرع: متليك منافع مبال. ينظر لسان العرب )     
 (.90/331( ينظر كفاية النبيه البن الرفعة )(7
 (.90/093) (, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/359) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(1
 (.90/093) (, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/352) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(1
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 (9)معه نص يف األم على أنه يصح.
 :قولنيأن فيه  ابن سريجواختلفوا فيه, فعن 

 : أنه يصح. أظهرمها
 (3)أو معه. :يف قوله وغلطوا الربيع ,ال يصح (0)]أنه[ :والثاين

ا إن وصلت مدهتا ابلعقد  فإهن ,مطلقا تعلق بعني املكاتبوقيل: ال يصح على منفعة ت
 (5)اآليت.الشهر  وإن تراخت عنه كان كإجيار لتأجيل,حالة, والنجم ال بد فيه من ا (3)/كانت

يف أثناء الشهر, كما لو جعله بعد العقد بيوم  ولو كاتبه على خدمة شهر ودينار
 :فطريقان

 (3)الوجهني.: أنه على أظهرمها
  (7): القطع ابملنع.واثنيهما

جنما, جعل كل شهر منها  ]له على : لو كاتبه على خدمة شهرين أو سنة مل يصحالثانية
أو  (1)ون خدمة شهر جنما, وخدمة الذي يليه جنما آخر,[فلو صرح به فقال: على أن يك

 (1).قال: على خدمة شهر مث شهر يليه فوجهان, أصحهما: املنع أيضا
 (92)ومها يخرجان على الوجهني يف جواز إجارة املستأجر من مستأجره مدة تلي مدة إجارته.   

                                 
 (.1/37) ( ينظر األم للشافعي(9
 ( سقط يف )ط(.(0
 (.070(, املطلب العايل البن الرفعة حتقيق دمحم شريف)93/352)( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(3
 ./أ(991)( (3
 (.337ــــــ91/333اية املذهب للجويين )( ينظر هناية املطلب يف در (5
(, 93/359) منهما اجلواز. ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي وابن الرفعة: والظاهر ( قال الرافعي(3

 (.073عة حتقيق دمحم شريف )املطلب العايل البن الرف
 (.90/093) (, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/352) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(7
 ( سقط يف )ط(.(1
 (.073(, املطلب العايل البن الرفعة حتقيق دمحم شريف)93/331)( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(1

 (.073(, املطلب العايل البن الرفعة حتقيق دمحم شريف)93/331)( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(92
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الثانية عن آخر األول؛ كما لو كاتبه على خدمة شهرين اآلن,  ولو انقطع أول املدة
 (9)وخدمة شهر آخر بعده بيوم مل جيز قطعا.

على اخلدمة والدينار مثال, فتعذرت اخلدمة ملرض وحنوه انفسخت  وإذا وقعت الكتابة
 :طريقانيف قدرها, ويف الباقي  الكتابة

ويف انفساخه يف الباقي  قبل القبض, يما إذا تلف بعض البيع: أنه على اخلالف فأحدمها
 :قانطري

 مه.: القطع بعدأحدمها
 (0): فيه قوالن.والثاين

 (3)وهو الذي أورده القاضيان احلسني والطربي: القطع ابالنفساخ. :والطريق
 (3)وروي عن النص.

فقبل, )على أن ختدمين أبدا,  (5)]على أن ختدمين أو[ : أعتقتك: لو قال لعبدهالثالثة
 ورجع السيد عليه بقيمته. عتق,

 , عتق, ولزمه الوفاء.فقبل (3)(آلن,أن ختدمين شهرا من اولو قال: على 
 مة أو بقيمة الرقبة؟.ن تعذرت اخلدمة ملرض أو غريه, فهل يرجع عليه أبجرة اخلدفإ

 (7)فيه قوالن.
  

                                 
 (.90/090) (, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/331) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(9
 (.90/093) (, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/359) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(0
 (.90/331(, كفاية النبيه البن الرفعة )93/359) الوجيز للرافعي ( ينظر العزيز شرح(3
 (.1/37) ( ينظر األم للشافعي(3
 ( سقط يف )ط(.(5
 ( سقط يف )و(.(3
 (.90/093) (, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/359) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(7
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دمين شهرا, فقبل ولو قال: على أن خت على أن ختدمين أبدا, فال عتق, ولو قال: كاتبتك
اخلدمة؛ ألهنا   (9)(تلك)بقيمته, والعبد عليه أبجرة مثل  ورجع السيد عليه وخدمه شهرا, عتق,

  (0)وإن خدمه دون الشهر مل يعتق. كتابة فاسدة,
 علم مبقدار العوض واألجل والنجم.: الالرابع الشرط

 (3) والسلم. فالعوض ال بد أن يكون معلوم القدر والصفة كما مر يف كتايب البيع
 (3) وأما األجل فقد تقدم بيانه يف السلم.

وصفها على أن يؤدى نصفها بعد انقضاء سنة, والنصف اآلخر  عنيولو كاتبه على 
, واملعني ال جيوز األجل قضاء سنتني مل يصح؛ ألهنا تتعني عند انقضاء األوىلان (5)]بعد[

 (3)فيه.
  (1)قدر النجم وحمله. (7)م[بيان إعال] واملقصود هنا:

صح حىت يتبني قدر كل تيف عشر سنني مل  (1)(تؤديها) فلو قال: كاتبتك على مائة دينار
 (99)(92)(وحمله.)جنم 

  

                                 
 ( سقط يف )و(.(9
 (.90/093) (, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/359) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(0
 ./أ(055, ومنصور معجب )(/أ922ينظر اجلواهر البحرية حتقيق عبد اإلله السبيعي اللوحة ) ((3
 (./أ055ينظر اجلواهر البحرية حتقيق منصور معجب )( (3
 ( سقط يف )ط(.(5
 (.90/093) لنووي(, روضة الطالبني وعمدة املفتني ل93/350) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(3
 ( يف )ط( بيان إعالء.(7
 (.010( ينظر املطلب العايل البن الرفعة حتقيق دمحم شريف )(1
 ( يف )و( وتؤديها.(1

 ( يف )و( يف حمله.(92
 (.010البن الرفعة حتقيق دمحم شريف)(, املطلب العايل 7/592)( ينظر الوسيط يف املذهب للغزايل(99
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 (3)ني ابلسوية.على السن (0)/ (9)(وزعيو )وفيه وجه أنه يصح 
 (3)يصح قطعا. ولو قال: إىل عشر سنني مل

 ؛ولو قال: تؤدى بعضها إىل مخس سنني والبعض اآلخر عند متام العشر بطل أيضا
 (5)للجهالة مبقدار املؤدى.

, (3)سلخهاكل سنة عند   قسط ,ولو قال: كاتبتك على مائة تؤديها يف عشر سنني
 :فوجهان

 نجوم.: املنع للجهالة بقدر الأحدمها
 (7): يصح, ويوزع على السنني. فيستحق عند سلخ كل سنة العحشر.والثاين

ولو قال: على أن تؤدي مخسة منها يف شهر كذا أو يوم كذا أو سنة كذا, ومخسة يف 
شهر كذا أو سنة كذا أو يوم كذا, فهل يصح وحيمل على أول السنة والشهر واليوم أو ال, 

 (1)سلم.للجهالة؟. فيه وجهان تقدما يف ال
  

                                 
 ( يف )ط( مكرر.(9
 ./ب(991)( (0
 (.015(, املطلب العايل البن الرفعة حتقيق دمحم شريف )91/950) ( ينظر احلاوي للماوردي(3
(, روضة الطالبني 93/353) يز شرح الوجيز للرافعيالعز , (1/073) ( ينظر حبر املذهب للروايين(3

 (.90/095) وعمدة املفتني للنووي
 (.013( ينظر املطلب العايل البن الرفعة حتقيق دمحم شريف )(5
 يومه.سلخنا الشهر نسلخه سلخا وسلوخا: خرجنا منه وصران يف آخر ( (3

ويقال سلخنا الشهر أي خرجنا منه فسلخنا كل ليلة عن أنفسنا جزءا من ثالثني جزءا حىت تكاملت 
لياليه فسلخناه عن أنفسنا كله , ويقال: سلخت الشهر, إذا خرجت منه فصرت يف أخر يوم منه. 

 .(7/71(, هتذيب اللغة )3/05ينظر لسان العرب )
(, املطلب العايل البن الرفعة 1/073) (, حبر املذهب للروايين91/950) ( ينظر احلاوي للماوردي(7

 (.015حتقيق دمحم شريف )
 (.90/095) (, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/353) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(1
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 :فوجهانولو قال: قسط كل سنة يف وسطها, 
 .هاي: ال يصح؛ ألن وسطها ما بني طرفأحدمها
 (9)؛ وهو نصفها.: يصح, وحيمل على الوسط احلقيقيوالثاين

يؤدى يف مستهل كل سنة منها عشره, مل يصح  ,يف عشر سنني ولو قال: على مائة دينار
 (0)حللول النجم األول.

 (3)وال يشرتط تساوي األجل وال تساوي املقادير املؤداة عند حلوهلا.
تؤديه بعد شهرين على أنه إذا  تؤديه بعد شهر, ودينار ولو كاتبه على دينارين؛ دينار

 (3)(5)صحتها قوالن. (3)(يف): قال ابن سريج الثاين بعد العتق, ويؤديأدى األول عتق, 
  

                                 
 (.015(, املطلب العايل البن الرفعة حتقيق دمحم شريف )91/959) ( ينظر احلاوي للماوردي(9
 (.013(, املطلب العايل البن الرفعة حتقيق دمحم شريف )90/337( ينظر كفاية النبيه البن الرفعة )(0
 (.90/093) (, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/350) نظر العزيز شرح الوجيز للرافعي( ي(3
 ( سقط يف )و(.(3
 : يفسد العقد؛ ألنه شرط ما ينايف مقتضاه.أحدمها( (5

دى بعض املال, وأعتقه على أن يؤدي الباقي بعد عتقه جاز. : يصح؛ ألنه لو كاتبه مطلقا, وأوالثاين     
 (.90/311ينظر كفاية النبيه البن الرفعة )

 .(90/311كفاية النبيه البن الرفعة )(, 1/077) ( ينظر حبر املذهب للروايين(3
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إذا مجعت عقدين خمتلفني, هل  (0)الصفقةعلى القولني يف أن  (9)[ابنامه]: قال بعضهم
 يصح؟. 

اء, وعلى أن ال يقع العتق فيها إال بعد األد كمها, وح(3)]كتابة[إن هذا اشتمل على ف
 (3)أن يقع العتق قبل األداء. عتق على مال, وحكمه

 .وقال آخرون: مها متأصالن
ووجه  ؛ وهو العتق أبداء مجيع النجوم,بةوجه املنع: أنه شرط يخالف مقتضى الكتا

فوقع  بعد العتق جاز,ى بعض املال مث أعتقه على أن يؤدي ابقيه الصحة: أنه لو كاتبه فأد
 (5)العتق قبل أداء اجلميع, فكذا إذا جعله يف االبتداء.

ولو أبقل من قيمته, كما لو قال: على أن  شيئاً  أن يبيع من العبد ولو شرط يف الكتابة
دك فرس تبيعه , كما لو قال: إذا حصل يف يأو أن تبيع منه شيئاً  الثوب بكذا, تبيع مين هذا

 .مين, فسدت الكتابة
  

                                 
 ( يف )ط( بناها.(9
لغة: اسم املرة من الصفق, وهو الضرب ابليد على يد أخرى أو على يد شخص آخر عند  الصفقة( (0

ضرب أحد املتبايعني يده على يد صاحبه. مث استعملت  , وقد كانت عادة العرب إذا وجب البيعالبيع
 .نفسه يف العرف مبعىن عقد البيع قةالصف

 ويف االصطالح الفقهي أيضا إذا مت وكمل.
بني املتعاقدين جارية أن يصفق كل واحد  فإهنا عبارة عن العقد, ألن العادة : أما الصفقةوقال املاوردي

(, احلاوي 9/071منهما على يد صاحبه عند متام العقد وانربامه. ينظر معجم املصطلحات )
 (.5/013) للماوردي

 ( يف النسختني: "كتاهبا" واملثبت من حبر املذهب, وبه يستقيم الكالم. (3
 (.93/353) (, العزيز شرح الوجيز للرافعي071ــــ1/077) ( ينظر حبر املذهب للروايين(3
 (.93/353) (, العزيز شرح الوجيز للرافعي1/071) ( ينظر حبر املذهب للروايين(5
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بعوض واحد, كما لو قال: كاتبتك وبعتك هذا العبد مبائة درهم  ولو كاتبه وابعه شيئاً 
فإذا أديت  (9)/نقضاء الثاينإىل شهرين تؤدي مخسني منها عند انقضاء األول, ومخسني عند ا

 :فطريقان ,فأنت حر
القولني يف اجلمع بني عبدين خمتلفي احلكم يف صفقة.  (0)ا(يف صحته): أن أحدمها

 (3).ةققوال تفريق الصف ويف الكتابة ,: القطع ببطالن البيعوأظهرمها
ليل بعضهم هذا الطريق فيما إذا كاتبه ووهبه صفقة واحدة, وهو بناء منه على تعوطرد 

 بطالن التفريق بتحري الصيغة.
 (5()3)ومها كالطريقني فيما إذا اشرتى زرعا واستأجر ابئعه على حصاده بعوض واحد.

 (3)ومنهم من بىن تلك على هذه.
تكون بقسطها من  , وهو األظهر, فاألصح: أن الكتابةدون البيع صح الكتابةقلنا: تإن ف

النجمني, فإذا أداه  يلزمه يفع املسمى على القيمتني, فما خصه العوض ال جبميعه, فيوز 
 (7)عتق.

مث يرتاجعان كغريها من  بفسادها, فعليه أداء مجيع املال لتحصل الصفة فيعتق :وإن قلنا

                                 
 ./أ(991)( (9
 ( يف )و( يف صحتهما.(0
(, 355ـــ93/353) لعزيز شرح الوجيز للرافعيا (,1/303) للبغوي التهذيب يف فقه اإلمام ( ينظر(3

 (.013املطلب العايل البن الرفعة حتقيق دمحم شريف )
 .: القطع ببطالن اإلجازة, وحكاية القولني يف البيعإحدامها( (3

يف احلكم. ينظر املطلب العايل البن الرفعة  على قويل تفريق الصفقة : ختريج الصحة يف اجلميعالثانية      
 (.012حتقيق دمحم شريف )

(, املطلب العايل البن الرفعة حتقيق دمحم 90/912( ينظر هناية املطلب يف دراية املذهب للجويين )(5
 (.012شريف )

 (.012(, املطلب العايل البن الرفعة حتقيق دمحم شريف )3/13للجويين ) ( ينظر الوسيط يف املذهب(3
 (.91/350(, هناية املطلب يف دراية املذهب للجويين)1/303)للبغوي ( ينظر التهذيب يف فقه اإلمام(7
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 (9)الفاسدة. الكتابة
 (0)قيمته, مث يرتاجعان. داء ما يخص: وحيتمل ختريج قول أنه يعتق أبقال الصيدالين

 (3)وابلعكس, أو قبلتهما. والبيع وال فرق بني أن يقول العبد: قبلت الكتابة
 ابلبيع ءايبدأن شرط الصحة: أن  ابلرهن مزج البيع يف مسألة وقياس ما قاله الغزايل

 (3), اعتباره هنا.ما ابلرهنيختو 
حصة كل منهم, فقد مر حكمه عبدا بعوض واحد صفقة واحدة, ومل يبني أ ولو كاتب

  (5)يف اببه.

                                 
 (.90/093) (, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/355) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(9
 (.90/093) (, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/355) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(0
 (.90/093) (, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي91/331( ينظر هناية املطلب للجويين )(3
 (.7/592) للغزايل ( ينظر الوسيط يف مذهب اإلمام(3
 (.7/599السابق ) ( ينظر املصدر(5
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 .: السيد املكاتبالركن الثالث
 حقا الزما. ال يدفع ابلكتابة (0)للتربعأهال  (9)وشرطه: أن يكون مالكا مكلفا مكاتبا

  (3) (3).ابطلة لكا: امللك, فكتابة غري املاألول
د يف كل , فإهنم ذكروا أنه محطَّرِّ (5)الفضويلع ويظهر أن أييت فيها القول القدمي يف صحة بي

 (3)عقد يقبل االستنابة.
يقبلها وال يتخرج على اخلالف يف التوكيل يف التعليق, فإن قوله:  ن الكتابة: أوالظاهر

 (7)كما مر, بل هو تصريح ابحلكم.  فإذا أديت فأنت حر, ليس حمض تعليق
, كتابيا أو حربيا كان أو مستأمنا  ذميا ,اوال فرق يف املالك بني أن يكون مسلما أو كافر 

 (1)(1)[.] أو غريمها أو جموسيا

                                 
 "أن يكون مكاتبا" زائد مل أعثر عليه ال يف الوسيط وال يف غريه. ( هذا الشرط(9
 التربع لغة: التطوع.( (0

 وقيل: التطوع من غري شرط.
رب واملعروف غالبا. واصطالحا: بذل املكلف ماال أو منفعة لغريه يف احلال أو املستقبل بال عوض بقصد ال

 والوقف والعارية وغري ذلك. والوصية فيشمل اهلبة
 (.9/907وقيل: هو متليك مال بغري عوض. ينظر معجم املصطلحات املالية )

 ( يف )و( زايدة عبارة: "وإن كان وليا".(3
 (.7/599) الوسيط يف املذهب للغزايل ( ينظر(3
 : اخلياط. يلُّ يف اللغة : املشتغل مبا ال يعنيه, والفضويل( الفحضحو (5

 ال أصيال وال وكيالً يف العقد.ويف اصطالح الفقهاء: هو من مل يكن وليًّا و 
(, 9/937( , والتعريفات )9/9233وال وكيل وال ويل . ينظر القاموس احمليط ) وقيل : من ليس مبالك

 (.9/039والتوقيف على مهمات التعريف )
 (.3/357) وي(, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنو 5/321( ينظر هناية املطلب للجويين )(3
 (.327( ينظر املطلب العايل البن الرفعة حتقيق دمحم شريف )(7
 ( سقط يف )ط(.(1
طالبني وعمدة (, روضة ال93/333) العزيز شرح الوجيز للرافعي, (1/333) ( ينظر التهذيب للبغوي(1

 (.92/533(, النجم الوهاج للدمريي )90/000) املفتني للنووي
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 .التكليف :الثاين
 (9)] واجملنون إبذن الويل أو بدونه.الصيب صح كتابة فال ت 

 (3)املميز يف مرض موته. (0)رواية وجه يف صحة تربع الصيب[ لكن تقدم عن املاوردي
 ويظهر جميئه هنا.

 .التربع أهلية: الثالث
 (3)م املال إليه يف احلجر وال بعده.صل العتق بتسلي, وال حيفال يصح كتابة السفيه

وال يعتد  ه,, وقبض املال وليولو كاتبه وهو رشيد مث حجر عليه ابلسفه, بقيت الكتابة
 , وللويل تعجيزه.بقبض السفيه

كما   ,خالف ابلتسليم السابق إىل السفيه عن السيد ففي عتقه فلو عجزه مث رفع احلجر
 (5)لو قبض املرتد النجوم يف الردة مث أسلم.

 (7)/ (3)أيضا. وال يصح كتابة املكاتب
 :مسائل]فيه و

, وإن كانت النجوم وت اعتربت قيمة العبد من الثلثإذا كاتب يف مرض امل (1):[األوىل
يؤد ميلك سواه, فإن مل  وإن مل ن ميلك عند املوت مثلي قيمته صحت,فإن كا أكثر من قيمته,
 (1)ئا يف حياة سيده, استقرت يف ثلثه.من النجوم شي

                                 
 (.93/357) العزيز شرح الوجيز للرافعي, (1/391) للبغوي ( ينظر التهذيب يف فقه اإلمام(9
 ( سقط يف )ط(.(0
 (.1/912) ( ينظر احلاوي للماوردي(3
 (.90/091) (, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/357) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(3
 (.90/033) (, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/315) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(5
 (.92/313(, حتفة احملتاج البن حجر اهليتمي )1/351) للبغوي ( ينظر التهذيب يف فقه اإلمام(3
 ./ب(991)( (7
 ( سقط يف )ط(.(1
 (.90/091) (, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/351) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(1
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 (9)ال يختلف املذهب فيه. :قال البندنيجي لى اخلالف يف كتابة أحد الشريكني,وال يخرج ع
فيه   إمضاء الكتابةبني (0)الورثة( فيتخري)وأما الثلثان ه عليه, : أن بعضهم خرجوعن ابن كج

إن جعلنا إمضاءهم  للمورث اجلميع ءوالا نفذت, وإذا عتق ابألداء ففإن أمضوه ,وردها
أجازوا يف بعض الثلثني,  وإن, ثهميوإن جعلناه ابتداء عطية فوالؤه هلم على قدر موار  ,تنفيذا
وإن جعلناها ابتداء  ,اإلجازة تنفيذا صح فيما أجازوا, وحكم الباقي ما تقدم (3)(جعلنا)فإن 

 (5)ردت. (3)(ردوها يف مجيعها) نوإ ,ض الكتابةعطية, فهو على اخلالف يف تبعي
وهو ــ بقدر نصف ما أدى  اد يف الكتابةيز وهل  ,ى حصة الثلث من النجوم عتقفإذا أد
 :وجهانفيه  ,النجوم مثل القيمة؟ إذا كانت ــ سدس العبد

 لثلثني.يف ا بطلتوينسب إىل النص: ال؛ ألهنا  أظهرمها
 (3)شبكة نصبها يف حياته.بصيد  لعقكما لو يح   ,واثنيهما: نعم

ة الزائد وأجاز املشرتي, هل يزيد ما يصح ورد الورث (7)(ابع شيئا)ومها كالوجهني فيما إذا 
 الثمن؟.  (1)]ثلث[ فيه أبداء البيع

  

                                 
 (.321الرفعة حتقيق دمحم شريف ) ( ينظر املطلب العايل البن(9
 ( يف )و( فيخري الورثة.(0
 ( يف )و( فإن جعلت.(3
 ( يف )و( ردومها يف مجيعهما.(3
 (.90/091) (, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/351) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(5
فإنه يزاد يف "كما لو نصب شبكة يف احلياة فيعقل هبا صيد بعد املوت : والنووي الرافعيوعبارة ( (3

 (.90/091(, الروضة )93/351. ينظر العزيز )"الكتابة
 .و( ابع نسيئة( يف )(7
 ( سقط يف )ط(.(1
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كان األداء بعد حلول النجم, فهل عليه حصة السدس من , و يزاد يف الكتابة :فإن قلنا
 يف احلال أو يضرب له مثل املدة اليت ضرهبا امليت؟.  (9)مالنجو 

 (3)(0)[.وغريه , ]كذا قاله الصيدالينوجهانفيه 
والوجهان مبنيان على الوجهني اآلتيني , : هل ميهل سدس األجل املضروب؟وقال البغوي

  مدة, هل يلزمه أن ميهله عند احللول قدرها؟. يف أنه إذا جلس املكاتب
وإذا أدى عوض  يف نصف سدس, اآلخر زادت الكتابة (3)وإذا أدى ]عوض السدس[

 (5)نصف السدس, ازدادت يف ربع سدس, وهكذا إىل أن ينتهي إىل ما ال يقبل التنصيف.
وفيه الوجه املتقدم عن رواية ابن   على املذهب, قن , فالباقيال يزاد يف الكتابة :وإن قلنا

 (7()3).كج
عتق  يف حياة السيد وبقيت إىل املوت, فإن كاتبه على مثلي قيمته  (1)]النجوم[وإن أدى 

 (1)كاتبه على مثل قيمته عتق ثلثاه.  وإن كله؛ ألنه يبقى للورثة مثاله,
  

                                 

بقدر نصف ما أدى وهو سدس  عتق, وهل يزاد يف الكتابة .....( يف )و( تكرر فيه هذه العبارة "](9
ب إىل النص إىل[". وهذا خطأ من العبد إذا كانت النجوم مثل القيمة؟. فيه وجهان, أظهرمها: وينس

 .الناسخ, واملثبت موافق ما يف العزيز للرافعي
 ( سقط يف )ط(.(0
 (.90/091) (, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/351) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(3
 ( يف )ط( عوض السيد.(3
 (.373ــــ1/375) للبغوي ( ينظر التهذيب يف فقه اإلمام(5
 .يف الثلث على كتابة املشرتك صحة الكتابة( أي: (3
 (.90/091) (, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/351) عزيز شرح الوجيز للرافعي( ينظر ال(7
 ( سقط يف )ط(.(1
 (.90/091) ملفتني للنووي(, روضة الطالبني وعمدة ا93/351) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(1
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يف اجلميع؛  يصح البيع (0)وأخذه ,ثلهمبثمن  (9)نسيئة خبالف ما إذا ابع شيئا يف مرضه
 (3)حلصلت له أكساب العبد. ألنه لو مل يبع مل حيصل له الثمن, وهنا لو مل يكاتب

 (5)(3)نصفه.[ يف الكتابة]صحت  نصف النجوم ولو أحذ
مال له غريمها, فكاتب أحدمها يف مرض  (3)/متساويي القيمة, ال : لو كان له عبدانفرع

 صحيحان, والبيع ته, فالكتابة, فإن حصلت النجوم والثمن يف حياموته, وابع اآلخر نسيئة
يف الثلث. مث  والبيع وإن مل حيصال حىت مات, ومل جيز الورثة الزائد على الثلث, صحت الكتابة

الوجهان. إن قلنا:  والبيع ففي الزايدة يف الكتابة (7)(الثلث,)إذا حصلت جنوم الثلث ومثن 
 (1)يف نصف السدس. زاد فيهما ويصحانينعم, 

  (1)فإن حصلت جنوم الثلث ومثن الثلث معا صح كل واحد منهما يف السدس.
أو : لو كاتبه يف الصحة وأبرأه من النجوم يف املرض, أو قال: وضعت عنه النجوم الثانية

 ن الثلث عتق كله, وبرأ من النجوم.فإن خرج م أعتقته,
  

                                 
 النسيئة لغة: بفتح فكسر من نسأت الشيء: أخرته, فالنسيئة: التأخري. ( (9

 ونسأة: أبخرة أي بتأخري. ينسؤه نسئا ومنسأة وأنسأه: أخره. وبعته بنسيئة ونسأ البيع
اصطالحا: النسيئة: بيع الشيء ابلتأخري, أي أتخري الثمن إىل أجل, ومنه النسيء الذي كانت تفعله 

 (,9/371(, معجم لغة الفقهاء )0/9020العرب, وهو أتخري األشهر احلرم. ينظر اإلفصاح )
 (.3/303(, هناية احملتاج )3/393معجم املصطلحات )

 ن.( أي أخذ الثم(0
 (.3/375(, أسىن املطالب لزكراي األنصاري )93/351) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(3
 يف نفسه" واملثبت من )و( موافق ما يف العزيز والروضة. ( يف )ط( فسخت الكتابة(3
 (.90/091) (, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/351) وجيز للرافعي( ينظر العزيز شرح ال(5
 ./أ(902)( (3
 ( سقط يف )و(.(7
 (.93/351) العزيز شرح الوجيز للرافعي, (1/375) للبغوي ( ينظر التهذيب يف فقه اإلمام(1
 (.90/091) (, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/351) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(1
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وإن اختار بقاء  (0)[,هثلثا] (9)(ورق)وإن مل يكن له مال سواه, فإن عجز نفسه عتق ثلثه 
 يف ثلثيه. بةتق ثلثه ويبقى الكتا, فإن كانت النجوم مثل القيمة, فاألظهر املنصوص: أنه يعالكتابة

 (3)إما أبداء جنومهما أو ابلعجز. تق ثلثه حىت يسلم الثلثان للورثة,وقيل: ال يع
 (3)وكل ما أدى من النجوم شيئا عتق منه بقدر نصفه, فإذا أدى الكل عتق كله.

 :مَثَّ  األظهر املنصوصب, لكن ومها كالوجهني املتقدمني فيما إذا دبر عبده وبقية ماله غائ
 (5).الثاين

 (3)بني النجوم والقيمة تفاوت, اعترب خروج األقل منهما من الثلث.وإن كان 
ألفا, فإذا أدى مخس مائة عتق  كما لو كانت مخس مائة, والنجوم   ؛فإن كانت القيمة أقل

 (7)ضة, ونصفه ابإلبراء.و نصفه ابملعا كله,
لف ]األ فمعنا ه,بقدر  ق منه شيء وبرئ من مال الكتابةعت :وطريق معرفة ذلك أن يقول

, فيجر األلف شيئني مثلي ما أعتقناه, والذي أعتقناه شيء فمثاله شيآن (1)[عدلتإال شيئني 
ا ابإلبراء ممثلهما, فيصري أربعة أشياء يف مقابله ألف, فالشيء منه مائتان ومخسون فيعتق 

ومها مخس مائة, يبقى  نصف العبد وسقط مثالها من النجوم,وهو  قيمته مائتان ومخسون,
 (1)فإذا أداها عتق. ,نصف العبد يف مقابله مخس مائة

  

                                 
 ( سقط يف )و(.(9
 )ط( ثلثا. ( يف(0
 (.002ـــ90/091) (, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/351)للرافعي  ( ينظر العزيز(3
 (.393يق دمحم شريف )(, املطلب العايل البن الرفعة حتق91/015) ( ينظر احلاوي للماوردي(3
 (.93/301) (, العزيز شرح الوجيز للرافعي090( ينظر الصفحة رقم )(5
 (.90/002)ي(, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنوو 1/375)للبغوي ( ينظر التهذيب يف فقه اإلمام(3
 (.395( ينظر املطلب العايل البن الرفعة حتقيق دمحم شريف )(7
 ( يف )ط( ألف إال شيئني تعديل.(1
 ( ينظر املصدر السابق.(1
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مخس مائة وقيمة العبد ألفا, فنقول: عتق منه شيء وتبعه ابإلبراء  ولو كان مال الكتابة
ما أعتقناه, والذي  (9)[مثليعدل ]يمع الورثة مخس مائة انقصة نصف شيء ف ,نصفهمثل 

زيد على املال اآلخر , مث تمائة بنصف شيءمث جيرب اخلمس  ,أعتقناه شيء, فمثاله شيآن
نصف شيء, فيكون شيآن ونصف يف مقابله مخس مائة, فالشيء من ذلك مائتان فيعتق من 

فيبقى أربع مائة من مال  ,وهو مائة ؛مثل نصفه مال الكتابة إلبراء منالعبد مخسه ويتبعه اب
 (0)فإذا أداها عتق مجيعه. ,الكتابة

انقصة ]وقال بعضهم: عتق منه شيء وتبعه ابإلبراء مثل نصفه فمع الورثة ألف 
مث يزيد  ,فيكون مثاله شيئني فيجر األلف ,وهو شيء ؛مثلي ما أعتقناه عدلي (3)/(3)[ئشي

فيكون ثالثة أشياء يف مقابله األلف, فالشيء منه ثلث األلف  ,على اجلانب اآلخر شيئا
ويبقى  ,انثلثو  وهو مائة وستة وستون ؛عن مثل نصفه فيعتق ثلث العبد, ويربأ من مال الكتابة

 (5)فإذا أداها عتق. ,ثالمثائة وثالثة وثالثون وثلث على الكتابة
 (3)يف الصحة. ع الكتابة؛ ألن السيد ال يستحق غري النجوم لوقو ورجحه القاضي
كما لو كان له غريه مائة درهم اعتربان   ,رج العبد من ثلثهف ماال ال يخولو كان قد خلَّ 

 آلخر, ويبتدأ العتق حبسابه.مع املال ا ن قيمته وجنوم الكتابةاألقل م
وبقي ثلثه (7)(مائة, فقد عتق ثلثاه  ومال الكتابة قيمة العبد مائة ومخسني)فإذا كانت 

 (1), فإن أداه عتق كله.الكتابة بثلث مال
: وعندي أنه إذا أدى اخلمسني يف احلال فقد زاد مال امليت؛ ألان غا قال ابن الصب

                                 
 ( يف )ط( تعديل مثلي.(9
 ( ينظر املصدر السابق.(0
 طلب العايل البن الرفعة حتقيق دمحم شريف.( يف )ط( "انقصة شيآن" واملثبت من )و( موافق ما يف امل(3
 ./ب(902)( (3
 ( ينظر املصدر السابق. (5
 (.393( ينظر املصدر السابق )(3
 عتق ثلثاه أيضا" واملثبت من )ط( موافق ما يف املطلب العايل. ( يف )و( "القيمة ابلعكس(7
 (.393(, املطلب العايل البن الرفعة حتقيق دمحم شريف)93/332)ز للرافعي( ينظر العزيز شرح الوجي(1
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رثة مبائة فينبغي أن يزيد ما يعتقه منه؛ ألن هذا املال ثبت بعقد السيد وورث حسبناه على الو 
 (9)وعمل ذلك حيتاج إىل حساب الدور كما مر يف الوصااي. ,عنه

رج من الثلث رائه أو وضع النجوم عنه, فينظر أيخولو أوصى السيد إبعتاق مكاتبه أو إب
أبرأه, إال أنه هنا حيتاج إىل إنشاء عتق أو , ويكون احلكم كما تقدم فيما إذا أعتقه أو ؟أم ال

 (0)إبراء بعد املوت.
: لو أقر السيد يف املرض أنه قبض النجوم يف الصحة أو يف املرض, صح إقراره الثالثة

 (3) (3)]املال,[ وعتق من رأس
من  ولو كاتب يف صحته وقبض النجوم يف مرضه أو قبضها وارثه بعد موته صح, والكتابة

 (5)رأس املال.
 (3)حقا الزما. أن ال يدفع ابلكتابة :الرابع الشرط

 (7): أن ال يتعلق به حق الزم.شرطه ويقال وجيوز أن جيعل هذا شرطا يف العبد,
ويف  (1)لعبد املرهون وال املستأجر وال املوصى مبنفعته بعد موت املوصي,فال يصح كتابة ا

 (1)هذين وجه.
                                 

(, 93/332)(, العزيز شرح الوجيز للرافعي353( ينظر الشامل البن الصباغ حتقيق بدر العتييب )(9
 (.393شريف)املطلب العايل البن الرفعة حتقيق دمحم 

 (.90/002) (, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/332) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(0
 ( سقط يف )ط(.(3
 (.90/002) ( ينظر روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي(3
 (.90/002) (, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/332) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(5
 (.7/599) ( ينظر الوسيط يف املذهب للغزايل(3
 (.0/320بشرح منهج الطالب لزكراي األنصاري ) ( ينظر فتح الوهاب(7
(, املطلب العايل 5/351(, حاشية اجلمل على شرح املنهاج )1/327( ينظر هناية احملتاج للرملي )(1

 (.391البن الرفعة حتقيق دمحم شريف)
: جواز كتابة العبد املستأجر, وقد ( أي: وجه اجلواز, كما ذكر ابن الرفعة يف املطلب عن ابن القطان(1

 حكى مثله يف املوصى مبنفعته أيضا, مث قال: والصحيح: األول.
 (.391ينظر: املطلب العايل البن الرفعة حتقيق دمحم شريف)           
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ويف صحة كتابة الكافر العبد املسلم الذي أسلم يف ملكه أو اشرتاه, وقلنا بصحته قوالن, 
وإال أمر إبزالة امللك عن املسلم,  ,فعلى هذا إن أدى املال عتق (0)[صح.ا تأهن]: (9)أظهرمها
 بيع عليه.تنع فإن ام

 فق إىل أن أدى املكاتبتيفإن مل يف احلال, صح, وأنمره إبزالة امللك : أهنا ال توالثاين
مث فسدت أو مل  ةوهل نقول صحت الكتاب ,الفاسدة, وتراجعا حبكم الكتابة عتق (3)(املال)

 (3)تصح؟. فيه خالف.
وبيع  فإن صححناه صحت الكتابة ,يف منع بيع املكاتب (5)/وهذا على املذهب

  (3)مكاتبا.
 (7).الصحيح املنصوص بقاء الكتابةولو كاتب الذمي عبده مث أسلم العبد ف

 (1).وجهانيف ارتفاعها  (1)وقال املراوزة
دامت  (92),صح الكتابة: هناك تإن قلنا ,على الوجهني يف الصورة األوىل بنامها اإلمام

                                 
 : أقوامها., وقال الرافعي( وهذا موافق لفظ النووي(9
 ( يف )ط( أنه تصح.(0
 ( سقط يف )و(.(3
(, 90/003)(, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي335ـــ333)( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(3

 .(303املطلب العايل البن الرفعة حتقيق دمحم شريف)
 ./أ(909)( (5
 (.303(, املطلب العايل البن الرفعة حتقيق دمحم شريف)3/02) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(3
 (.90/003)(, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي335)( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(7
( املراوزة هم: نسبة إىل املروزيني, نسبة إىل مرو, إحدى مدن خراسان, وإذا أحطلق لفظ قال أصحابنا (1

الصغري املروزي شيخ طريقة خراسان وأتباعه   اخلراسانيون أو املراوزة يف كتب الشافعية, فاملراد: القفال
حسني املروزي, والشيخ أبو دمحم اجلويين, وأبو  , والقاضي, وأيب القاسم الفوراين بكر الصيدالينكأيب

(, ومراصد 5/13علي السنجي, واملسعودي وغريهم. ينظر معجم البلدان لياقوت احلموي )
 (.930(, ومقدمة هناية املتطلب )ص: 3/9059االطالع على أمساء األمكنة والبقاع )

 (.303(, املطلب العايل البن الرفعة حتقيق دمحم شريف)93/335) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(1
 .( يف )ط( والكتابة(92
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 (9).صح, ففي ارتفاعها هنا وجهانوإن قلنا: ال ت ,هنا
 (0)هذا البناء. وعكس الفوراين

 :طرق أربعويتخلص فيها  ه ينبين على اخلالف يف بقاء ملكه,وأما املرتد فكتابته عند
وهي طريقة من  م؛والوقف على اإلسال ,: أن فيها ثالثة أقوال, الصحة والبطالنأحدها

 (3) مينع مثل هذا الوقف يف العقود.يقول يف ملكه ثالثة أقوال, وال
العقود أو مينع القول ]وهي طريقة من مينع وقف  : فيها قوال الصحة والبطالن,والثانية
 بوقف ملكه.

 يقول يف ملكه قوال البقاء والوقف,وهي طريقة من  (3): فيها قوال الصحة والوقف[الثالثة
 .هذا الوقف يف العقود ويرى

 (5).: أهنا صحيحة قوال واحداالرابعة
 :طرق ثالثة (3)ويف حملها

فأما يف حال عليه, وقلنا: ال حيصل احلجر بنفس الردة,  : أهنا إذا مل حيجر احلاكمأشبهها
 احلجر فال يصح قطعا.

 مل يصح قطعا. ,حجر, فإن كان (7)(مل يكن): أنه إذا والثاين
  

                                 
 (.91/351( ينظر هناية املطلب يف دراية املطلب للجويين )(9
 (.303( فقال: لو أسلم عبده فكاتبه. ينظر املطلب العايل البن الرفعة حتقيق دمحم شريف)(0
 (.301 شريف)(, املطلب العايل البن الرفعة حتقيق دمحم91/033) ( ينظر احلاوي للماوردي(3
 ( سقط يف )ط(.(3
 (.301(, املطلب العايل البن الرفعة حتقيق دمحم شريف)93/339) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(5
 : موضع اخلالف.( وعبارة الرافعي(3
 ( سقط يف )و(.(7
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 (0)فيه أوجه الصحة, البطالن, الوقف. طردمها يف احلالتني, ويتحصل (9)[:والثالث]
ه حمجورا عليه بنفس الردة, فإن قلنا: ومل نقل يصري ردت صحة إذا مل يكن حجر ابلقاضيال

, ه له. وإن قلنا: بفسادهايصح يف حالة عدم احلجر, فدفع العبد النجوم له ملكه وعتق ووالؤ 
 ملك املرتد, وال حيصل عتق.  فاملؤدى

وإن قلنا:  ,ابن بطالن األداء وبقي على الرق ,فإن مات مرتدا (3)[لوقف,]ابوإن قلنا: 
ما تقدم إذا , فاحلكم كأنه يصري حمجورا عليه بنفس الردة أو حجر احلاكم, فإن أفسدان الكتابة

ابلتوقف مل جيز دفع النجوم إليه. فإن دفعها إليه  :وإن صححناها أو قلنا ,ا عليهمل يكن حمجور 
, فإن كان معه ما سرتدادالويسرتدها ويدفعها إىل احلاكم. فإن تلفت وتعذر ا (3)(مل يعتق,)

 (3)ك, وإال فله تعجيزه.اودفعه إىل احلاكم فذ (5)(به)يفي 
غاء التعجيز خالف, ق, وإن أسلم ففي إلمث إن مات السيد مرتدا بعد أن عجزه فهو رقي

عتق إن كان دفع إليه مجيع النجوم, وفيه وجه اثلث: أنه ال يعتق وال ينقلب في ,: نعماألصح
 (1).(7)دةالقبض صحيحا, لكن يبقى مكاتبا, فيستأنف األداء وميهل مدة الر 

لكن ال جيوز دفع النجوم  بطل الكتابةال ت ,مث ارتد هدوال خالف أن املسلم لو كاتب عب
 .جورا عليه بل يدفعها إىل احلاكمحم (1)(وصريورته)إليه إن قلنا بزوال ملكه 
 .عتق أبداء املال إليه ,ببقاء ملكه وعدم احلجر :وإن قلنا (92)/ما تقدم فإن دفعها إليه فعلى

                                 
 ( يف )ط( والثاين.(9
 (.92/533(, النجم الوهاج أليب البقاء الدمريي )93/330) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(0
 ( يف )ط( الوقف.(3
 يف العزيز: يعتق. ( قال الرافعي(3
 ( سقط يف )و(.(5
 (.301(, املطلب العايل البن الرفعة حتقيق دمحم شريف)93/330) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(3
 يف العزيز: واملشهور األول. ( قال الرافعي(7
 (.330بن الرفعة حتقيق دمحم شريف)(, املطلب العايل ال93/333) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(1
 ( يف )و( وصورته.(1

 ./ب(909)( (92
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  ,ى أنه حجر سفه أو فلسنبىن علنه يصري حمجورا بنفس الردة اإ :وإن قلنا
 عتد به. ال ي فعلى األول:
 فيه قوالن. وعلى الثاين:

ولو أدى املال  , بل لو كاتبه وهو مرتد صح,ولو كان املرتد هو العبد, مل تبطل الكتابة
 (9)رتدين.ري عليه أحكام املمث جت  ردته أو تربع به عنه متربع عتق,من كسبه يف

 (0)ما يف يده لسيده. ا كانوإن قتل مرتد ,وإن مل يؤده وعاد إىل اإلسالم دامت كتابته
ولو بعد قبض  لكن لو قهره بعد الكتابة ,وأما احلريب فيصح أن يكاتب عبده الكافر

 .انًّ , وصار قِّ النجوم ارتفعت الكتابة
حر فيها ]وكذا لو قهر  حرا, وصار السيد عبدا,سيده احلريب صار  ولو قهر املكاتب

, مث قهر أحدمها اآلخر ال دار اإلسالم أبمان خبالف ما لو دخل السيد واملكاتب (3)[حرا,
 ميلكه.

غري  وإن جاءان وصار حرا. مسلما بطلت الكتابة هاراب من سيده وإن جاءان املكاتب
 كما لو جاء سيده كذلك.ها استمرت  فإن كان إبذنه وأماننا لتجارة أو غري  مسلم,

هلا أو  , فإن مل يبذحلريةابكنه من اإلقامة إال , وال منح بطلت وصار حراوإن كان هاراب منه 
 (3)وقد تقدم ذلك بتفريعه يف اببه. ,منهال يقبل منه أححلق مبأكان ممن 

  

                                 
 (.333(, املطلب العايل البن الرفعة حتقيق دمحم شريف)93/333) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(9
 (.90/000)(, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي333)( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(0
 ( يف )ط( فيها حرا.(3
 (.90/003)(, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي333ــ335)( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(3



 جواهر البحرية في شرح الوسيط للقمولي الشافعي

 - 091 - 
 

فأما إن كانت على مخر أو  ائط شرعنا, لصحة كتابة الكافر إذا جرت على شر قضاءانمث 
حكمها وال رجوع, وال يفسخ  (9)(وأمضى)ير, فإن قبض مجيعه قبل اإلسالم عتق العبد خنز 

يف الشرك, وإن مل يقبضه حىت أسلما وترافعا إلينا قبل القبض   (0))احلاصل( العقد وال القبض
وإن قبض يف اإلسالم وترافعا عتق,  وال حيصل العتق بوجود القبض بعده, ,حكمنا ببطالهنا
وإن قبض بعضه قبل اإلسالم  ابخلمر واخلنزير بشيء. جع املكاتبقيمته وال  ير ويرجع السيد ب

إن اتفق قبض الباقي بعد اإلسالم وقبل إبطاهلا عتق وترافعا إلينا بعده حكمنا ببطالهنا أيضا. ف
 (3).يمته عليهويرجع السيد جبميع ق

 (3)إنه يرجع ابحلصة.ف خبالف نظريه من الصداق
ضه يف الشرك احلرام, ويف اإلسالم احلالل أقبعلى حالل وحرام ف ولو كانت الكتابة

 :فوجهان
 (5)/إبقباضه احلالل يف اإلسالم, وال يراجع. فيعتق املكاتبصحيحة,  : أن الكتابةأحدمها
  (3): أهنا فاسدة, وللسيد إبطاهلا قبل قبض احلالل.والثاين

 .ط يف السيد أن يكون بصريا وال يشرتط يف املكاتبرت شي: فرع
  

                                 
 ( يف )و( ومضى.(9
 ( يف )و( احلاصلني.(0
 (.003ــ90/000)(, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي333)( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(3
 (.337( ينظر املطلب العايل البن الرفعة حتقيق دمحم شريف)(3
 ./أ(900)( (5
 (.337(, املطلب العايل البن الرفعة حتقيق دمحم شريف)91/055) ( ينظر احلاوي للماوردي(3
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 ل: العبد القابالركن الرابع      
 :شرطانويشرتط فيه 

 (9)ن كان مميزا, وال كتابة اجملنون.: التكليف, فال يصح كتابة الصيب وإولاأل
ولو كاتب العبد لنفسه وألوالده الصغار مل يصح كتابته هلم, ويف صحتها لنفسه قوال 

 (0)التفريق.
عتق لوجود فأداه إليه  ا فأنت حر,واجملنون, وقال: فإذا أديت كذ فلو كاتب الصيب

 (3).احتمال ولإلمام فيه (3)الصفة.
وأي األمرين تقدم من األداء أو وجود  القن واملعلق عتقه بصفة واملدبر, وال فرق بني

 (5).وقد تقدم ه وكذا حكم املستولدة على الصحيح,الصفة عتق ب
ذا أدامها من السيد أجنيب على أن يؤدي عن العبد كذا يف جنمني, فإ ولو قبل الكتابة

 :فوجهانعتق, 
 .وجهان نيب, فعلى هذا يف جواز كوهنا حالةخلع األجك: يصح  أحدمها
 : ال؛ ملخالفته موضوع الباب.والثاين

ا أداه السيد فعلى هذا إذا أدى عتق العبد لوجود الصفة, ويرجع املؤدى على السيد مب
  (7()3)عليه بقيمة العبد.

  (1).على كله أن ترد الكتابة: (1)الثاين

                                 
 (.93/331) (, العزيز شرح الوجيز للرافعي7/590) ( ينظر الوسيط يف املذهب للغزايل(9
 (.93/331) (, العزيز شرح الوجيز للرافعي1/031) ( ينظر حبر املذهب للروايين(0
 (.90/003)(, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي331)( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(3
 (.91/339( ينظر هناية املطلب يف دراية املذهب للجويين )(3
 (.90/003)(, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي331)( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(5
 درين السابقني.( ينظر املص(3
 (.90/007): األصح أهنا ال تصح. ينظر روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي( قال النووي(7
 ( أي: الثاين من الشروط يف العبد.(1
 (.7/593) للغزايل ( ينظر الوسيط يف مذهب اإلمام(1
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 :مسائل وفيه
 (9)فإن كان حرا صحت. , فإما أن يكون ابقيه حرا أو ال,: إذا كاتب بعض عبداألوىل

كاتبتك على نصفك أو  )الرقيق. فلو قال:  (0)[كنصفعلى ]وصورته: أن يقول كاتبتك 
يف ) العتق, يف أنه إذا تصرف فيظهر خترجيه على اخلالف املتقدم يف (3)(كاتبت نصفك.

 هل يختص ابملختص به أو يشيع؟. (3)(نصفه,
وإن جعلناه شائعا, فهو كما لو كانت بعض عبده.  على املختص به صح, فإن نزلناه

 .]صحت يف نصيبه وإال فال فإن صححنا تفريق الصفقة
فإن  (5)[,إىل مجيعه بطلت يف بعضه احلر ويف الرقيق قوال التفريق ولو وجه الكتابة

 طها؟.قسبجميع النجوم أو صححناها فب
وكان قد قال: فإذا  وإن أفسدانها, فيما إذا أجازه املشرتي, يف البيعفيه القوالن املعروفان 

 حر, مل يعتق حىت يؤدي مجيع املسمى. أديت فأنت
من  (3)]عليه[قسط القدر الذي كاتبه  للسيد عليهو  ,فإذا عتق اسرتد من السيد ما أداه

 (7)القيمة.
كان )وإن مل يكن ابقيه حرا أبن  ,وكذا احلكم لو كان يعتقد رق مجيعه, فبان بعضه حرا

 ه.قيق إما أن يكون له أو لغري الر رقيقا, فالقدر  (1)(بعضه
  

                                 
 (.90/007)(, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي379)( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(9
 ( يف )ط( على نفسك.(0
 كاتبتك على نصفك.( يف )و( تقدمي كاتبت نصفك, وأتخري  (3
 ( يف )و( يف بعضه.(3
 ( سقط يف )ط(.(5
 ( سقط يف )ط(.(3
(, املطلب 90/007)(, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي379)( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(7

 (.333يف )العايل البن الرفعة حتقيق دمحم شر 
 ( يف )و( كان أو بعضه.(1
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 صح.فالنص: أهنا ال ت : أن يكون له,احلالة األوىل
أحد  جلمهور: خرجه من نصه فيما إذا كاتب: أهنا تصح. فقال اخرج ابن سريجو 

 (9)ريكني نصيبه إبذن اآلخر أنه يصح.الش
 وال مال له سواه أن الكتابة (0)/يكاتب عبده : خرجه مما إذا أوصى أنوقال القاضي

 (3)ثه إن رغب فيها.صح يف ثلت
السيد قد قال: فإذا أديت فأنت حر, فللسيد وكان  ,أهنا فاسدة فإن قلنا ابألصح:

 فسخها.
من كسبه  نظر, فإن كان قد أدى قدر حصة السيد ,فإن أدى العبد املال قبل الفسخ

 ورجع العبد على السيد مبا أداه, ويرجع ,بعضه حبصول الصفة وبعضه ابلسرايةعتق مجيعه؛ 
 (3)وجه أنه يرجع عليه جبميع قيمته. وفيه ,عليها فقط السيد عليه بقيمة احلصة اليت كاتب

 :وجهان (5)وإن كان مل يدفع إليه إال قدر النجوم فقط
فإهنا تطلق إبعطائه, وإن  يتيين هذا فأنت طالق,كما لو قال: إن أعط  ,: أنه يعتقأحدمها

 متلكه ويسري ويرتاجعان كما تقدم.مل 
ته وهي ال متلكه, فأعط طالق, كما لو قال: إن أعطيتيين ثواب فأنت  ,: ال يعتق(3)والثاين

 (7)فإهنا ال تطلق.

                                 
(, املطلب 90/007)(, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي379)( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(9

 (.333العايل البن الرفعة حتقيق دمحم شريف )
 ./ب(900)( (0
(,  1/337يف التهذيب ) (, وذكرها البغوي331طلب العايل البن الرفعة حتقيق دمحم شريف )( ينظر امل(3

 .ومل ينسبها للقاضي
 (.355( ينظر املطلب العايل البن الرفعة حتقيق دمحم شريف )(3
 ( يف )و( زايدة كلمة "عنها".(5
 (: وهو الصحيح.1/311(: أصحهما, وقال العمراين يف البيان )93/373يف العزيز ) ل الرافعي( قا(3
(, مغين 90/007)(, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي373)( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(7

 (.3/330احملتاج للشربيين )
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فاكتسب النجوم يف نوبته  نه وبني سيده مهاأيةبي هنا صحيحة, فإن كانتوإن قلنا: إ
ة فما يكتسبه يكون كن مهاأيوإن مل ت ,فأداها عتق القدر الذي كاتبه عليه وسرى إىل ابقيه

وإن مل يدفع إليه إال قدر  ,بينهما, فإن دفع للسيد حصته وقدر النجوم من حصته هو عتق
 (9)ه خالف سيأيت إن شاء هللا تعاىل.النجوم ففي عتق

. فإن كاتبه بغري إذنه, فاملنصوص الذي قطع قي مملوكا لغريها: أن يكون البةحلالة الثانيا
 :(0)فطريقان هإبذنبه اجلمهور: أهنا فاسدة. وإن كان 

 :: فيه قوالنأظهرمها
وبعضهم فيما إذا   ]وطردمها بعضهم فيما إذا كان بغري اإلذن, ,: أهنا فاسدةأصحهما

 كاتب عبد نفسه.
 .طع بفسادها: القوالثاين
 .فللسيد فسخها وإبطاهلا كغريها من الفاسدات ( 3)هنا فاسدة,[إن قلنا: إ التفريع

عليها  ما خص احلصة املكاتبف ,فإن مل يفعل ودفع العبد إىل الذي كاتبه قدر النجوم
ويرجع العبد عليه مبا  ,د موسرامن كسبه عتقت ويسري العتق إىل نصيب شريكه إن كان السي

, وإن كان معسرا فال عليها من القيمة ويرجع السيد عليه بقسط احلصة املكاتب ,أداه له
 سراية.

وقيل  الوجهني, ر النجوم مل يعتق يف أصحمجيع كسبه وهو قد وإن دفع إىل املكاتب
 .القولني

 هل يعتق؟ (3)فأعطاه عبدا مستحقا عبدا فأنت حر, وأحجراي فيما إذا قال: إن أعطيتين
  

                                 
(, روضة الطالبني وعمدة 373)(, العزيز شرح الوجيز للرافعي91/020) ( ينظر احلاوي للماوردي(9

 (.90/007)املفتني للنووي
 يف الروضة الطريقان, واكتفى ابلقولني بعده. النووي ( مل يذكر(0
 ( سقط يف )ط(.(3
 (, وعند الروضة للنووي93/373) (, والعزيز للرافعي1/390) ( كما يف حبر املذهب للروايين(3

 (: عبدا مغصواب.90/001)
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مث إن أدى متام  ,أخذه املكاتب اممفإن قلنا: ال يعتق فللذي مل يكاتب أن أيخذ حصته 
 (9)فال. النجوم من حصته من الكسب عتق, وإال
 م سراية العتق والرتاجع ما تقدم.وحك ,وإن قلنا: يعتق, فيأخذ نصيبه أيضا

أو كان بينهما  إىل املكاتب فدفع العبد من كسبه حصته (0)/هنا صحيحةوإن قلنا: إ
 ريكه إن كان موسرا,وم عليه نصيب شوق ,ة فدفع ما اكتسبه إليه حىت متت النجوم عتقمهاأي

 :فطريقانما اكتسبه ووفاه النجوم  وإن دفع إليه مجيع كذا لو أبرأه عن النجوم أو أعتقه,و 
 : أن يف عتقه اخلالف املتقدم تفريعا على قول الفساد.أحدمها
 (3): القطع أبنه ال يعتق.(3)والثاين

 :أقوال أربعة وإذا مجعت بني احلالتني حصل يف كتابة بعض العبد الذي ابقيه رقيق
 : املنع مطلقا.أصحها
 : اجلواز مطلقا.والثاين

 ذن أم ال.أ ,ابقيه له مل جيز وإن كان لغريه جاز (5)]كان[ن إ: والثالث
 (3): إن كان ابقيه له مل جيز, وإن كان لغريه وأذن جاز وإال فال.الرابع 

  

                                 
(, روضة الطالبني 93/373) (, العزيز شرح الوجيز للرافعي1/390) ( ينظر حبر املذهب للروايين(9

 (.90/001) وعمدة املفتني للنووي
 ./أ(903)( (0
 (.90/001يف الروضة ) (, واملذهب عند النووي93/373يف العزيز ) عن الرافعي ( وهو الظاهر(3
 (.90/001)(, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي373)( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(3
 ( سقط يف )ط(.(5
 (.355( ينظر املطلب العايل البن الرفعة حتقيق دمحم شريف )(3
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أو وكال واحدا  ,معا هعاقداالشريكان العبد املشرتك معا أبن  : لو كاتباملسألة الثانية
 وعددا, وجعال وأجال ساجنإذا اتفقت النجوم  فكاتبه أو وكل أحدمها اآلخر, صحت الكتابة

كون على قدر اكهما يف امللك أو أطلقا, فإهنا تة كل واحد من النجوم حبسب اشرت حص
وهو ضعيف. فإن اختلفت النجوم يف اجلنس ا على قولني, صحتههما. ومنهم من خرج يملك

, كما لو كاتب أحدمها إىل جنمني, واآلخر إىل ثالثة, أو شرط تفاوات يف أو األجل أو العدد
 :فطريقان املال مع التساوي يف امللك أو ابلعكس

 إذن اآلخر. (9)بة نصيبه دونمها بكتاإذا انفرد أحد : أهنا على القولني فيماأظهرمها
  (0)ملنع.اب: القطع والثاين
, فإن عن اإلذن قبل الكتابة : لو أذن أحدمها لآلخر يف كتابة نصيبه فله أن يرجعفروع

بعد العزل وقبل  رجع ومل يعلم الشريك حىت كاتب, خرج على اخلالف يف تصرف الوكيل
أن يكاتب على نصيبه ففي  (3)(ذنإبذن شريكه, وجوزانه, )فإن أذن اآلالعلم. ولو كاتب 

 (3)إذن الذي كاتب وجهان.إىل احتياجه 
قد (3), فإن قال مع ذلك ]و[أنكرو كاتبته إبذنك,  (5)[آلخر:لوقال ]ولو كاتبه أحدمها, 

 فالقول ,شريكه إن كان موسرا. وإن مل يقر ابألداء أدى املال, عتق إبقراره, وقوم عليه نصيب
فإن نكل ردت  ,وإن نكل حلف الذي كاتب ,الكتابة إن حلف بطلتقول املنكر بيمينه, ف
 (7).اليمني على املكاتب

                                 
 ( هذه الكلمة "دون" ال توجد ال يف العزيز وال يف الروضة وال يف املطلب.(9
(, 90/032)(, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي375ــ373)شرح الوجيز للرافعي ( ينظر العزيز(0

 (.351املطلب العايل البن الرفعة حتقيق دمحم شريف )
 ( يف العزيز: )فأراد الشريك اآلخر(, ويف الروضة ) فأراد اآلخر(.(3
 (.90/001)(, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي373)نظر العزيز شرح الوجيز للرافعي( ي(3
 ( يف )ط( "وقال اآلخر" وهو موافق ما يف العزيز, واملثبت من )ط( موافق ما يف والروضة.(5
 ( سقط يف )ط(.(3
 (.90/001)(, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي373)يز شرح الوجيز للرافعي( ينظر العز (7
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, فإذا كاتب: عندي ينبغي أن يكون هذا التداعي بني الشريك وامل(9)ابن القطانوقال 
ثبت تو  (3)(حلف املكاتب) اإلذن وأنكره الشريك صدق, وإن نكل (0)(ادعى املكاتب)
  (5)(3)(.الكتابة)

 (3)]إنظاره و[ : لو كاتبا عبدا وعجز عن أداء املال, فعجزه أحدمها, وأراد اآلخرالثالثة
 :قطر  ثالث, فيه ؟ ذلك  (7)]له[لفهيف نصيبه,  إبقاء الكتابة
كتابة بعض العبد بغري إذن أنه على القولني يف   (92)[(1)ن]وبه قطع العراقيو  (1)/:أظهرها

 شريكه.
 ابجلواز. : القطعوالثاين

  

                                 
وهو  ج: هو أبو احلسني أمحد بن دمحم بن أمحد البغدادي, درس ببغداد, تفقه اببن سري( ابن القطان(9

, قال اخلطيب البغدادي: هو من كرباء 351آخر أصحابه, مث أبيب إسحاق املروزي, مات سنة 
(, طبقات 93/951الشافعيني, وله مصنفات يف أصول الفقه وفروعه. ينظر سري أعالم النبالء )

 (.9/903الشافعية البن قاضي شهبة )
 " واملثبت من )ط( موافق ما يف العزيز والروضة.اتب( يف )و( "أدى املك(0
 ( يف )و( "وحلف الكاتب" واملثبت من )ط( موافق ما يف العزيز والروضة.(3
 ( سقط يف )ط(.(3
 (.90/001)ني وعمدة املفتني للنووي(, روضة الطالب373)( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(5
 ( سقط يف )ط(.(3
 ( سقط يف )ط(.(7
 ./ب(903)( (1
اإلسفراييين, شيخ طريقة  ( العراقيون: املراد منهم: طريقة علماء الشافعية ابلعراق, وهم الشيخ أبو حامد(1

أبو الطيب الطربي, وسليم الرازي, وأبو احلسن  , والقاضيأتباعه, كأيب احلسن املاورديالعراق و 
الشافية (, طبقات 930ـ933وغريهم. ينظر مقدمة هناية املطلب ) احملاملي, وأبو علي البندنيجي

 (.5/53للسبكي )
 ( سقط يف )ط(.(92
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يف نصيب شريكه, وهي  : القطع ابملنع إذا مل يصرح املعجز ابلرضى ببقاء الكتابةوالثالث
 (9)ن كتابة الشريك بغري اإلذن.مفرعة على املنع م

 (0)الشريك ببقائها ومل يتعرض له غريه. الثانية مبا إذا رضي الرافعي وخص
, فأرقه أحدمها وأراد اآلخر إنظاره, فقد ولو كاتب عبدا ومات عن وارثني فعجز املكاتب

 (3)ق, وقال: لعل االنفساخ هنا أظهر.على الطر  اإلمامخرجه 
 (5)على طريقة القولني. (3)]فيه[وغريه اقتصر

                                 
(, املطلب العايل البن الرفعة حتقيق دمحم 91/390( ينظر هناية املطلب يف دراية املذهب للجويين )(9

 (.339شريف )
 (.375)( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(0
 (.91/390لجويين )( ينظر هناية املطلب يف دراية املذهب ل(3
 ( سقط يف )ط(.(3
 (.90/312يف كفاية النبيه) (, وابن الرفعة حكاية عن البندنيجي1/019يف حبر املذهب) ( كالروايين(5
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 .(3)وفاسدها (2)باطلها: يف الفرق بني (1)الفصل الثاين 
 (3)الصحيحة. ومجيع ما تقدم يف بيان أركان الكتابة  

                                 
 .والفصل األول: هو النظر يف أركان الكتابة كما تقدم ( (9
لة: ما اختل ركن من أركاهنا كالصيب يكاتب أو يكاتب له وليه أو املكره عليها أو كاتب بعوض الباط( (0

ال يقصد كالدم واحلشرات أو ال يتمول كحبيت حنطة أو اختلت الصيغة أبن فقد اإلجياب أو القبول 
 أو مل يوافق أحدمها اآلخر.

ينظر مغين احملتاج . معترب ممن يصح تعليقه فال تلغى فيه وحكمها اإللغاء إال يف تعليق         
 (.3/371(, أسىن املطالب )3/527)

الفاسدة: هي اليت مل يختل ركن من أركاهنا لكن اختلت صحتها لشرط فاسد يف العوض كخمر أو           ( (3
 جمهول أو معلوم بال تنجيم أو ألجل كتابة بعض من عبد.

ابلكسب, فيرتدد ويتصرف ليؤدي النجم؛ ألنه يعتق  وحكمها كالصحيحة يف استقالله أي املكاتب      
عقد فاسد ميلك به كالصحيح إال هذا.  فيها ابألداء كالصحيحة, واألداء إمنا يكون من الكسب وليس لنا

 (.3/371(, أسىن املطالب )3/527ظر مغين احملتاج )ين
الفرق بني الفاسدة والباطلة ومها يف العقود عند الشافعية سواء إال يف مسائل قليلة استثنيت منها        

ليه ومهر شبهة يف األمة والفاسدة كالصحيحة أيضا يف أخذ أرش اجلناية ع هذه, واحلج, والعارية, واخللع
 املكاتبة؛ ألهنما يف معىن االكتساب.

واحلنفية فرق بينهما؛ فجعل الفاسد كالصحيح, والباطل ال ينعقد أصال يف مجيع األحكام لتطرق     
(,بدائع الصنائع 3/371(, أسىن املطالب )3/527اخللل إىل مجيع أركانه. ينظر مغين احملتاج )

 (.9/019ئر البن النجيم )(, األشباه والنظا3/951)
 :شرطان, : والذي يعترب يف صحة الكتابةقال املاوردي( (3

 : أن يكون العوض معلوما.أحدمها
 : أن يكون األجل معلوما.والثاين

 :أوجهفأما العلم ابلعوض فمن ثالثة 
 ة اجلنس.: معرفأحدها
 : معرفة الصفة.والثاين

 : معرفة القدر.والثالث
 :أوجهوأما العلم ابألجل فيكون من ثالثة 
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يصح منها: ينقسم إىل فاسد وابطل, وإن كاان سواء يف معظم أبواب الفقه  (9)وما ]ال[
 العارية ويف احلج كما تقدم.  ويف مسألة يف لكن فرق بينهما هنا, ويف بعض مسائل اخللع

 :ومها خمتلفان يف األحكام
 : ال حكم هلا إال موجب التعليق إن كان السيد صرح به, وهو ممن يصح تعليقه.فالباطل

 (3)يف بعض األحكام على ما سيأيت. (0): تساوي ]الصحيحة[والفاسدة
غريا أو جمنوان أو : هي اليت اختل أحد أركاهنا األربعة, إما أبن كان السيد صوالباطلة

, وكذا إن كان كاألجنيب, وقيِّّم الطفل واجملنون, أو كان العبد مكرها  أو غري مالك (3)مكرها
ا إذا قبال وأداي املال فهي كتابة ابطلة ال صغريا أو جمنوان على أحد القولني اآلتيني يف أهنم

فاسدة. أو أبن فقد أصل العوض أبن يقول: كاتبتك, فيقول: قبلت. أو جعله شيئا ال مالية 
 (5)له كاحلشرات. وكذا الدم وامليتة يف األصح.

 (3): هي فاسدة؛ ألهنما قد يحقصدان. وقال الصيدالين
 أبن قال له العبد: كاتبين على كذا. (7)فحقد اإلجياب )احلسي( أو أبن

  

                                                                                              

 : تقدير زمانه ابلسنني, أو ابلشهور اهلاللية.أحدها
 : العلم بوقف استحقاقها يف كل جنم لبعد ما بني طرفيه.والثاين

يف كل جنم معلوما, سواء تساوى مال النجوم, أو  : أن يكون ما يستحق من مال الكتابةوالثالث
 (.91/959) . ينظر احلاوي للماوردياختلف

 ( سقط يف )ط(.(9
 ( يف )ط( صحيحه.(0
 (.90/030)لبني وعمدة املفتني للنووي(, روضة الطا373)( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(3
( اإلِّكراهح: اإلِّجبارح واإلِّرغامح والقهر, ضد الطواعية, وهو محل اإلنسان على فعل أو على امتناع عن (3

 (.9/15(, ومعجم لغة الفقهاء )9/939فعل بغري رضاه بغري حق. ينظر طلبة الطلبة )
 (.90/039)(, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي377)رح الوجيز للرافعي( ينظر العزيز ش(5
 ( ينظر املصدران السابقان.(3
 ( سقط يف )و(.(7
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أو فقد  (9)فسكت السيد, وأدى العبد املال, أو الشرعي أبن تراخى عن ]اإلجياب,[
القبول أبن مل يقبل العبد, أو قبل بعد مضي زمنه, أو مل يطابق اإلجياب كما لو كاتبه على مائة 

 (0)فقبل خبمسني.
اليت انتفت صحتها بشرط فاسد يف العوض, كما لو جعله مخرا  (3)هي[وأما الفاسدة: ]ف

 (5)مؤجل أو غري منجم, أو كاتب بعض العبد على املذهب. (3)أو خنزيرا أو جمهوال أو )غري(
ااب وقبوال ممن تصح عبارته, وظهر إجي : إذا صدرت الكتابةفقال وضبطها اإلمام 

 (7)لكنها مل تستجمع شرائط الصحة, فهي الفاسدة. (3)/اشتماهلا املالية,
  

                                 
 ( يف النسختني )ط(, )و(: "االستيجاب" واملثبت من املطلب العايل.(9
 (.370لعايل البن الرفعة حتقيق دمحم شريف )( ينظر املطلب ا(0
 ( يف )ط( وهي.(3
 ( سقط يف )و(.(3
 (.90/039)(, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي373)( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(5
 ./أ(903)( (3
 (.91/357يف دراية املذهب للجويين )( ينظر هناية املطلب (7
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 ويف الفصل مسائل:
 :فطرق, : لو كاتب عبده اجملنون, فقبلاألوىل
والثاين: رواه  ــ أهنا فاسدة, ــ رمحه هللا بيع: أن فيها قولني, أحدمها: وهو رواية الر اأحده

 أهنا ابطلة. املزين
 ابألول. : القطعوالثاين

قل  على ما إذا كاتب عبده العا ومحل رواية الربيع : القطع ابلثاين, وهو األصح,والثالث
 (9)كتابة فاسدة, وأدى يف اجلنون.

: ال خالف أما لو كاتبه يف حال اإلفاقة وأدى املال يف حال اجلنون, فقد قال ابن الصباغ
أهنا ال تكون ابطلة, بل إن كانت صحيحة جرى عليها حكم الصحيحة, وإن كانت فاسدة 

 (0)جرى عليها حكم الفاسدة, وينصب احلاكم من يراجع عنه.
 عل)جي ابطلة, أن الكتابة : ال خالف فيما إذا وقع القبول يف اجلنونرديوقال املاو 

 (3)سقط حكم البدل.يو  فيها ابلصفة (3)العتق(
وحمل اختالف النصني والطرق: إذا كاتب يف الصحة كتابة فاسدة, وجعل األداء يف 

 (5)جلنون, وهو خالف ما تقدم.ا
 (3)فأدى النجوم يف صغره عتق. ولو كاتب عبده الصغري وعلق عتقه على األداء,

وقطع  : فيه الطرق املتقدمة يف اجملنون,ي كتابه ابطلة أو فاسدة؟. قال األكثرونوهل ه
 (7)االتفاق عليه. وادعى اإلمام آخرون: أبهنا ابطلة,

                                 
(, املطلب 372ــــ93/331) (, العزيز شرح الوجيز للرافعي011ــــ1/017) ( ينظر حبر املذهب للروايين(9

 (.373ــــ373املطلب العايل البن الرفعة حتقيق دمحم شريف )
 (.350مل البن الصباغ حتقيق بدر العتييب )( ينظر الشا(0
 ( يف)و( حيصل العتق.(3
 (.91/973) ( ينظر احلاوي للماوردي(3
 (.373(, املطلب العايل البن الرفعة حتقيق دمحم شريف )91/973) ( ينظر احلاوي للماوردي(5
 (.90/003)(, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي331)العزيز شرح الوجيز للرافعي( ينظر (3
 (.91/333( ينظر هناية املطلب يف دراية املذهب للجويين )(7
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واقتصر على قوله: إن أعطيتين, أو إن أديت إيل كذا,  : لو مل أيت بلفظ الكتابةالثانية
فأنت طالق, فأعطته ألفا  ين ألفاأنه كما لو قال لزوجته: إن أعطيتفأنت حر. فقد مّر 

 (9)وال العتق ابإلعطاء. مغصواب, واألظهر فيهما: أنه ال يقع الطالق
: وجهانالفاسدة؟. فيه  يكون حكمه حكم الكتابة (0)(فهل)فإن قلنا: ال يعتق, 

: نعم, فريد السيد ما أخذه ويرجع عليه بقيمة رقبته, ويتبعه اإلكساب واألوالد أحدمها
 لتعليق.احلاصلون بعد ا

 :فوجهان: ال, فال يتبعه الكسب والولد, وعلى هذا والثاين
 : أنه يرجع عليه بقيمة رقبته كنظريه يف الزوجة.أحدمها
  (3)زام.تللالحمض. والفرق: أن العبد ليس أهال  : ال, وهذا تعليقوالثاين

العتق على صفة فيه معىن املعاوضة,  الصحيحة والفاسدة يشرتكان يف تعليق الكتابة :الثالثة  
 (3)لكن املغلب يف الصحيحة معىن املعاوضة, ويف الفاسدة التعليق.

 .يف أحكام ويفرتقانيف أحكام  انفيشرتك
إذا صرح بتعليقه به  (3)/ العتق أبداء املسمىتساوي الصحيحة يف (5)(فالفاسدة)

 ابلكسب والتصرف. اللهقاستساويها يف وت
]فإذا عتق تبعه وعتق  وولده من أمته يتبعه كإكسابه, ,ل عن جنومه يكون لهومهما فض

 (1)فإنه يصري مكاتبا عليه كما سيأيت. عه,يبيلكنه ال  (7)عليه[

                                 
 (.913اللوحة رقم )(, 913صفحة رقم )( ينظر (9
 ( سقط يف )و(.(0
 (.371(, املطلب العايل البن الرفعة حتقيق دمحم شريف )335)( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(3
(, فتح 90/030)(, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي371)( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(3

 (.0/327الوهاب بشرح منهج الطالب لزكراي األنصاري )
 ( يف )و( والفاسدة.(5
 ./ب(903)( (3
 ( سقط يف )ط(.(7
 (.90/033)(, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/371)( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(1
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 (0).اجلناية (9)ويتبعه أرش ويف الولد والكسب وجه, أهنما ال يتبعانه
ويتبع املكاتبة مهرها إذا وطئت بشبهة, وكذا ولدها يف أظهر الطريقني تفريعا على التبعية 

ويف أنه إذا استقل سقطت عن سيده نفقته, ويف مساواهتا هلا يف جواز تصرفه  (3)(يف الصحة)
 (3)يما يف يده ومعاملته لسيده وجهان.ف

 .عتياضوكذا ابال داء أجنيب عنهء وال أبحيصل العتق فيها ابإلبراأنه ال  يف أمور: وتفارقها
على خالف فيها, وال حيصل ابإلعطاء إذا مل يصرح ابلتعليق, ويف  وإن حصل به يف الصحيح

وز حصوله بتقدمي األداء على النجم األخري وجهان, وحيصل به يف الصحيحة قطعا وال جي
 (5)هما.على أصح القولني في الكتابة ها إذا فسختطئها, وال جيب استرباؤ لسيدها و 

, كتابة صحيحة يف األصح  وإن جاز للمكاتب وال جيوز أن تستقل ابلسفر على األصح,
 (3)اب يف األصح.من سهم الرق وال أن تعطى
بقيمة رده ويرجع عليه  أدى املسمى وحصل العتق يلزم سيده أيضا يف أنه إذا ويفارقها

 رقبته يومئذ, وقيل بقيمة يوم العقد.
 .إن كان متقوماكان مثليا وبقيمته فإن تلف املؤدى بيد السيد رجع العتيق مبثله إن  

ألحدمها شيء  ل, وفضابلتقاص :فإن قلنا, صالتقا فإن كان مثل ما عليه فعلى أقوال
                                 

 الفساد, مث استعمل يف نقصان األعيان, ألنه فساد فيها.وهو  ,األرشاألروش لغة: مجع ( (9
مسي بذلك ألنه جابر هلا عما حصل  ,اصطالحا: هو اسم للمال الواجب يف اجلناية على ما دون النفسو 

.فيها من النقص  
(, 9/93. ينظر املعجم الوسيط )بيعا أيخذه املشرتي من البائع إذا اطلع على عيب يف املوقيل: هو م

 (.9/32معظم املصطلحات )
 (.312(, املطلب العايل البن الرفعة حتقيق دمحم شريف )91/370( ينظر هناية املطلب للجويين )(0
 ( يف)و( يف الصحيحة.(3
(, 90/033)وعمدة املفتني للنووي (, روضة الطالبني93/371)( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(3

 (.313املطلب العايل البن الرفعة حتقيق دمحم شريف )
( , شرح 313(, املطلب العايل البن الرفعة حتقيق دمحم شريف )1/307) ( ينظر التهذيب للبغوي(5

 (.3/307مشكل الوسيط البن الصالح )
 (.90/033)(, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/312)( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(3
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 رجع به.
ء ق على السيد بشييمل يرجع العت ,فإن مل يكن املؤدى متموال كما لو كان مخرا أو خنزيرا

 ويرجع السيد عليه بقيمة رقبته.
, وإن فسخ بنفسهبل له فسخها مىت شاء مث إن شاء  لزم من جهة السيدويف أهنا ال ت

أو حيكم إببطاهلا, وليس للحاكم إبطاهلا من غري  شاء رفع األمر إىل احلاكم حىت يفسخها
 (9)طلب السيد.

 (0).قاله املاورديولو طلب العبد من احلاكم احلكم إببطاهلا مل جيبه, 
وحنوه. وفيه وجه:  أو فسختها؟, الكتابة أبن يقول: أبطلت ريحوفسخه قد يكون ابلص

 (3)طاهلا ابلقول.أنه ال جيوز إب
كان ظاان وغريه إذا كان السيد عاملا بفسادها, فإن   وقد يكون ابلتصرف فيه ابلبيع

القوالن فيما إذا ابع مال أبيه ظاان حياته, فبان  البيع (3)[صحة ففي]: صحتها, قال القاضي
  (3)(5)ميتا.

وينبغي للسيد اإلشهاد على  أو القضاء ببطالهنا, (7)/وال حيصل العتق ابألداء بعد الفسخ
 (1).قبله وأنكره العبد صدق العبد وادعى السيد أنه كان فسخ وقع األداءلو فإنه  ,الفسخ

إىل فال يعتق أبداء املال إىل وارثه إال أن يكون قال: إن أديت  ت السيد,وتنفسخ مبو 

                                 
 (.90/033)فتني للنووي(, روضة الطالبني وعمدة امل93/319)( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(9
 (.91/970) ( ينظر احلاوي للماوردي(0
 (.317(, املطلب العايل البن الرفعة حتقيق دمحم شريف )93/319)( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(3
 معىن صحة.( يف )ط( (3
(, 3/357صحيح؛ ألنه يف معىن املعلق مبوته, وأنه كالغائب. ينظر الروضة ) : أن البيعأظهرمها( (5

 (.0/311فتاوى ابن الصالح )
 (.317( ينظر املطلب العايل البن الرفعة حتقيق دمحم شريف )(3
 ./أ(905)( (7
 (.311(, املطلب العايل البن الرفعة حتقيق دمحم شريف )93/310)لوجيز للرافعي( ينظر العزيز شرح ا(1
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 (9)وارثي كذا بعد مويت فأنت حر.
 وال إىل الويل بعد طراين احَلجر., وال يعتق فيها ابلرفع إىل الوكيل

 أو أعتقه عن كان فسخا هلا, كما لو ابعه حي  ولو أعتقه السيد ال عن جهة الكتابة
  (0)فيها. اءاإليتب والولد يف األصح, ويف أهنا ال جي ستَتبع الكسبوال يَ  أجزأه على األصح, الكفارة

                                 
 (.90/033)(, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/310)( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(9
 (.90/033)(, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/310)( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(0
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 وهي مخسة:
 يعهامن النجوم مج األول: العتق عند براءة ذمة املكاتب

 :وجهانليها واحلوالة هبا وع عنها (9)عتياضويف جواز اال, أبدائها أو ابإلبراء عنها
 (0): املنع.أصحهما

وال يعتق بعضه أبداء البعض وال ابإلبراء من البعض وال  عتق بذلك أيضا, ,فإن جوزانه
 (3)بغريمها.

ويكون  ابةوفيه وجه أنه ال يقع عن الكت صح, عن جهة الكتابة (3)(أعتق السيد)ولو 
 (5)فسخا هلا.
 :مسائل وفيه

وال  ,إىل ورثته, وتستمر الكتابة كاتبمبوت السيد بل ينتقل امل : ال تنفسخ الكتابةاألوىل
ائهما, من العبد وال جبنوهنما معا وال إبغجبنون السيد وال جبنو  (3)]على أصح القولني[تنفسخ 

 ويف جنون العبد وجه ضعيف.
]وله اسرتداده  فإذا جن السيد لزم العبد تسليم النجوم إىل وليه, فإن سلمها إليه مل يعتق

  (7)[.منه
  

                                 
ل العتق لرباءة الذمة واملفهوم منه إذا أخذ عن النجوم عوضا حص(: 93/313يف العزيز ) ( قال الرافعي(9

 عن النجوم.
 (.0/355) اإلقناع للشربيين ,(90/327) (, كفاية النبيه9/333) ( ينظر منهاج الطالبني  للنووي(0
 (.90/033)للنووي (, روضة الطالبني وعمدة املفتني93/313)( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(3
 ( يف )و( أعتقه السيد.(3
 (.90/315(, كفاية النبيه البن الرفعة )7/591) ( ينظر الوسيط يف املذهب للغزايل(5
 ( سقط يف )ط(.(3
 ( سقط يف )ط(.(7
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شيء آخر يؤديه فللويل  تبيكن يف يد املكا (9)(فإن مل) ,فإن تلف يف يده فال ضمان
 (0)تعجيزه.

فهو كاجملنون إال أنه لو أقبضه املال يف حال السفه مث  سفه ولو طرأ على السيد حجر
 :انطريقابألداء السابق  عجزه الويل مث ارتفع احلجر ففي احلكم اآلن ابلعتق

وم وعجز احلاكم فيما إذا قبض املرتد النج (3)(املتقدمني): أنه على القولني أحدمها
 مث أسلم. املكاتب

 : القطع ابملنع.وأصحهما
 (3)اض عتق, وهو ظاهر النص.فقبض السيد منه املال أو أخذه من غري إقب ولو جن املكاتب

الوصول إىل حقه إال فإن عسر على السيد  صل بيان,: وهذا حيتاج إىل فقال اإلمام
 فليس له االستبداد به, ما للمكاتبقيوإن أمكن مراجعة من نصبه احلاكم  بذلك فله ذلك,

وال وجه  (5)/ولعل األئمة أثبتوا للويل حق القيام مبا حيصل العتق, وهو بعيد ستبد مل يصح,ولو ا
  (3)إال ما ذكرته.

الفاسدة فظاهر النص: أهنا تنفسخ جبنون السيد, وال تنفسخ جبنون العبد.  وأما الكتابة
 :أوجه ثالثةوخرجوا وجعلوا فيهما  فنقل األصحاب

 ., تقرير النصني: اثلثهاأصحها
الصحيحة والفاسدة.  وال خالف أن موت العبد يقتضي فسخ الكتابة واإلغماء كاجلنون,

اق وأدى املسمى عتق نفسخ جبنون العبد, فأفوولدا من أمته, فإن قلنا: ال ت وفاءً  فلَّ وإن خَ 
 (7)اجع.رت وتبعه كسبه وثبت ال

                                 
 ( يف )و( مث إن مل.(9
 (.90/037)(, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/313)لوجيز للرافعي( ينظر العزيز شرح ا(0
 ( سقط يف )و(.(3
 (.90/037)(, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/313)( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(3
 ./ب(905)( (5
 (.91/330( ينظر هناية املطلب يف دراية املذهب للجويين )(3
 (.90/037)(, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي591ـــــ7/591)( ينظر الوسيط للغزايل(7
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 .(9) ]له[ وقالوا: ينصب احلاكم من يرجع السيد يف جنونه ومبثله أجابوا فيما إذا أخذ :قال الرافعي  
 (3).(3)يف الصحيحة به وإن قلنا: يعتق (0)أبخذ السيد,[ هنا]هوينبغي أن يقال: ال يعتق 

 (5)نفسخ مل حيصل العتق ابألداء بعد اإلفاقة يف أظهر الوجهني.ت وإن قلنا: أهنا
ساقه مو ) نهم من أثبت الرجوع عليه ابلقيمة,وم : والوجه القطع أبن ال يراجع,مامقال اإل

 (7)وقد مر له نظري. الفاسدة. انتهى الكسب؛ وهو كالندم على احلكم ابرتفاع الكتابة (3)يتبعه( أن
واملذهب أنه يسري إن كان  ,عتق ,تق أحدمها نصيبه: كاتب الشريكان عبدا وأعالثانية

 عند العجز ال يف احلال. املعتق موسرا, واألظهر أن السراية
؟. يف نصيب الشريك أو يسري العتق مع بقاء الكتابة خ الكتابةوعلى الثاين, هل تنفس

 :وجهانفيه 
 (1)ريك املعتق.وعليه يعتق كله على الش ,: أوهلماأظهرمها

داء حصوهلا وقت العجز؟. أو يتبني ابأل ةل العتق بنفس العجز أو أبداء القيموهل حيص
 (1)فيه األقوال.

  

                                 
 ( سقط يف النسختني )ط(, )و(.(9
 ( يف )ط( "هنا" وسقط ما بعده, ويف )و( طمس هكذا )....السيد(, واملثبت من العزيز للرافعي(0

 (.3/310( وأسىن املطالب لزكراي األنصاري )93/313)
 الصحيحة. ( أي: يف الكتابة(3
 (.93/313) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(3
 (.90/037)(, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/317)( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(5
 يتبعه. ( يف )و( وشاء أن(3
 (.91/333( ينظر هناية املطلب يف دراية املذهب للجويين )(7
 (.90/031)(, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/317)( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(1
(, روضة 93/311) يف احلال. ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي (   أي: األقوال يف ثبوت السراية(1

 (.90/031) الطالبني وعمدة املفتني للنووي
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 (9)(يف الفرائض)فقد مات مبعضا, ويف إرثه اخلالف املتقدم  ولو مات قبل األداء والعجز
 (0)له. والوالء

الثاين  (3)(والء النصف)ى الثاين وحصة غري املنجز من الكسب والولد له, وعل
 (3)للشريك.

 (5)وولده لنفسه. وكسب املكاتب
 (3)عند العتق, فيه األقوال. وحيصل العتق بنفس اإلعتاق أو ابألداء أو يتبني به حصوهلا

, وقلنا: حصته من املكاتب إذا أعتق أحد الورثة (7)]فيما[ :والبندنيجي وقال املاوردي
بعد اللفظ امتنع  ملا وقف)ألنه  ؛يسري عليه بعد العجز يكون العتق بدفع القيمة قوال واحدا

 ,دون القيمة امتنع أن يكون مراعا بدفع القيمة وملا وقف على ارتفاع الكتابة (1)(أن يقع به,
 (1)وثبت أنه واقع أبدائها مع اللفظ املتقدم وهو أييت هنا قطعا.

مجيع ما  (92)/ولو أبرأ أحد الشريكني عن نصيبه من النجوم فهو كما لو أعتقه, فيأيت فيه
 (99)ووقتها. تقدم من اخلالف يف السراية

                                 
 ( يف )و( يف املرياث.(9
 (.90/031)(, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/311)( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(0
 ( يف )و( مكرر.(3
 (.90/031)(, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/311)( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(3
 (.331( ينظر املطلب العايل البن الرفعة حتقيق دمحم شريف )(5
 : يعتق يف احلال فإن اختلفا يف القيمة فالقول قول املعتق.أحدها( (3

 : يعتق بدفع القيمة فإن اختلفا يف القيمة فالقول قول الشريك.والثاين
 عتق يف احلال وإن مل يدفع حكمنا أبنه مل يعتق.: أنه موقوف فإن دفع القيمة حكمنا أبنه والثالث

 (.933أليب إسحاق الشريازي ) ينظر التنبيه يف الفقه الشافعي           
 ( سقط يف )ط(.(7
 ( يف )ط( مكررة.(1
 (.90/312بيه البن الرفعة )(, كفاية الن91/971) ( ينظر احلاوي للماوردي(1

 ./أ(903)( (92
 (.7/591) (, الوسيط يف املذهب للغزايل031( ينظر الصفحة )(99



 جواهر البحرية في شرح الوسيط للقمولي الشافعي

 - 032 - 
 

 (9)ولو قبض أحدمها نصيبه إبذن صاحبه ففي عتق نصيبه خالف أييت.
 ة:التالي هذا اخلالف ووقتها ففي السراية ,فإن قلنا: يعتق

 (0)(فإن صدقه) ما النجوم, فأنكرا صدقا بيمينهما,سيديه: وفيتكل إذا قال املكاتب
 (3)أحدمها وكذبه اآلخر عتق نصيب املصدق وصدق املكذب بيمينه.

 (3): وال يسري على املصدق.قال الشافعي
نصيبك وتعطي اآلخر نصيبه,  ك مجيع النجوم لتأخذألحدمها: أعطيت ولو قال املكاتب

قبض نصيب شريكه, عتق نصيب املقر وصدق يف أنه مل يقبض نصيب  (5)]اآلخر[فأنكر 
مث املنكر ابخليار بني أن  ,مل يقبض نصيبه من غري ميني اآلخر بيمينه, وصدق اآلخر يف أنه

ذه, وأيخذ الباقي من ما أخ أيخذ حصته من النجوم من العبد وبني أن أيخذ من املقر نصف
 قبل شهادة املقر عليه.وال ت العبد,

 (3)عما طالبه املنكر به فله تعجيزه وإرقاق نصيبه. املكاتب وإذا عجز
 (1)وهو خالف نصه يف األوىل. (7),ونص هنا على أن العتق يسري على املقر

 :طرقولألصحاب فيهما 
 يف الصورتني. ت قولني يف السراية: إثبااأحده

  

                                 
 ( أييت عند الكالم يف احلكم الثاين.(9
 ( يف )و( وإن صدقه.(0
 (.90/031)(, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/311)( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(3
: واملذهب املنع, ( بلفظ: "وال يعتق عليه النصف الباقي", وقال النووي1/35) ( ينظر األم للشافعي(3

 املنع. : الظاهروقال الرافعي
 (.90/031)(, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/317)ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي

 ( سقط يف )ط(.(5
 (.90/031)(, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/311)يز شرح الوجيز للرافعي( ينظر العز (3
 (.91/025) (, احلاوي للماوردي1/35) ( ينظر األم للشافعي(7
 .وليس بني املسألتني عندي فرق يصح, وهللا أعلم: ( ينظر املصدر السابق, وقال املاوردي(1
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 يف الثانية. (9)(يدعي العتق) والفرق: أن املكاتب: تقرير النصني, والثاين
 (0)يهما.ف : القطع ابلسرايةوالثالث

أن يكون تفريعا  , يشبه؟رق عند العجز : وما ذكرانه من أنه هل يقوم عليه ماقال الرافعي
وكذا إذا قلنا  القول اآلخر أهنا تثبت يف احلال, تثبت عند العجز, وجييء على أن السراية

 (3). فيه القوالن.؟يف األوىل تثبت يف احلال أو عند العجز ايةبثبوت السر 
 الشريك يف الدفع إىل شريكه إن مل يصدق املكاتب : يف الثانية,أبو الطيب وقال القاضي

 ,وإنكار الشريكني ,ظلمه (3)(وأن املنكر)وإن صدقه فال؛ العرتافه أبنه حر  يه,سرى عل
 (5)كإقراره.  ونكول اآلخر, وحلف املكاتب ,وحلف أحدمها

, وادعى أنه أوصل حصة فيما ادعاه يف الصورة الثانية ولو صدق الشريك املكاتب
ويرجع على من شاء من  ,مع ميينه أنه ما قبض (3)وأنكر الشريك, فالقول قوله الشريك إليه

 حبصته من النجوم. الشريك واملكاتب
, وليس شيءلى الشريك الدافع بومل يرجع ع فإن رجع على شريكه عتق املكاتب

 (7)إجباره على ذلك. للمكاتب
اإلشهاد,  فإن أخذها منه رجع على املقر لتقصريه برتك ,اختار الرجوع على املكاتبوإن 

فيقوم على املقر وأيخذ املنكر منه قيمة  ,يقفنصفه حر ونصفه رق وإن مل أيخذها وعجز نفسه
 (1)قبضه له, فإن نصف الكسب كان ملكه.النصف وأيخذ أيضا ما أقر ب

                                 
(, حيث 90/032( والروضة )93/311( يف )و( ال يدعي العتق", واملثبت موافق ما يف العزيز )(9

 .ال""وفرقوا أبن العبد هناك يقول: أان حر كامل احلقالوا: 
 (.90/031)(, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/311)( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(0
 (.93/312)( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(3
 ( يف )و( وإن أنكر.(3
 (.350(, املطلب العايل البن الرفعة حتقيق دمحم شريق )1/595ينظر البيان للعمراين ) ((5
 ( أي: الشريك املنكر.(3
 (.359(, املطلب العايل البن الرفعة حتقيق دمحم شريق )1/595( ينظر البيان للعمراين )(7
 (.93/91) (, اجملموع شرح املهذب للنووي0/313)للشريازي  ( ينظر املهذب يف فقه اإلمام(1
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 (0)/(9).أنه تفريع على الصحيح والظاهر رجوا التقومي على اخلالف املتقدم,ومل يخ
رآه أب قائمان مقامه يف أهنما إذا أعتقاه معا أو عن ابنني, فهما : كاتب عبدا وماتالرابعة

 من النجوم أو استوفياها عتق.
أو أعتق نصيبه منه عتق  (3)[عتقه,أن أب]ا مباله من ذلك, فإن كان عتقا فلو انفرد أحدمه
 (3)نصيبه على املشهور.

 (3)نفية.ولعله يريد مع احل (5)اإلمجاع عليه, وادعى اإلمام
 فإن أدى نصيب اآلخر عتق كله, والوالء قوال وصححه: أنه توقف, روى البغويو 
 معسرا فله والء ما عتق, والباقي قن (7)(فإن كان)وإن عجز عتق نصيب االبن,  لألب,
 (1)الباقي, وبطلت كتابة األب وله والء الكل. موسرا قوم عليهوإن كان  لآلخر,

وإن  ,يف نصيب اآلخر, فإن عجز عاد قنا الكتابة تيبقوعلى املشهور إن كان معسرا 
 (1).وقيل ملعتقه ,وكذا والء النصف األول يف األصح أدى وعتق فوالء هذا النصف لألب,

, نع التقوميال مت فريعا على الصحيح أن الكتابةوإن كان موسرا ففي تقومي الباقي عليه ت
 :قوالن (92)]فيه[

 .: املنعأصحهما
 :قوالنوفيه  هل يورث؟, على أن رق املكاتب قاضيوبنامها ال

                                 
 (.350( ينظر املطلب العايل البن الرفعة حتقيق دمحم شريق )(9
 ./ب(903)( (0
 ( يف )ط( "ابن عتقه" واملثبت من )و( يقتضيه السياق.(3
 (.90/039)(, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/319)( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(3
 (.91/337( ينظر هناية املطلب يف دراية املذهب للجويين )(5
 (.353دمحم شريق ) (, املطلب العايل البن الرفعة حتقيق93/319)( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(3
 ( يف )و( وإن كان.(7
 (.1/335) للبغوي ( ينظر التهذيب يف فقه اإلمام(1
 (.90/039)ي(, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنوو 93/319)( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(1

 ( سقط يف )ط(.(92
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 إن قلنا: نعم, سرى, وإال فال.
هل مينع حصول امللك للورثة  على القولني يف أن الدين, (9)[عليهما املبينِّّ ]وبىن القولني 

التقومي هنا. وصححه نع, وهو يقتضي ترجيح لكن األصح أن الدين ال مي ,؟يف أعيان الرتكة
 (0).الشيخ أبو حامد

 (3)نجوم, فاملذهب املشهور: أنه يعتق.وإن أبرأه عن حصته من ال
 (3) يقبض أخوه نصيبه أو يربئه منه.قوال: أنه ال يعتق حىت وخرج املزين

وإن  لألب, لوالءوا, فإن أدى نصيب اآلخر عتق مجيعه وقف,, وقال: يوصححه البغوي
 (5).عجز مل يعتق منه شيء

ا إذا كان كما تقدم فيما إذا أعتقه, غري أن هنا فيم  وعلى املشهور فاحلكم يف السراية
 (3)لألب. معسرا طريقة قاطعة, أبن والء نصيب املربئ

وإن قبض أحدمها نصيبه من النجوم فهو كقبض أحد الشريكني املكاتبني نصيبه. وسيأيت 
 فقوالن. (7)]اآلخر[ وإن كان إبذن بغري إذن فهو فاسد ال يقتضي عتقا,أنه إن كان 

 (1)(1)عليه.( ربجي): ال سراية بال خالف؛ ألنه والغزايل , قال اإلمامفإن قلنا: يصح
 على ما تقدم يف صوريت العتق, واإلبراء : القول يف عتق نصيبه, ويف السرايةوقال البغوي

 شيخه. مقتضى كالم القاضي]وهو 
 

                                 
 ( يف )ط( املبنني عليهما.(9
 (.351(, املطلب العايل البن الرفعة حتقيق دمحم شريق )93/310)( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(0
 (.90/039)(, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/319)( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(3
 (.1/335) ( ينظر خمتصر املزين(3
 (.1/335) للبغوي ( ينظر التهذيب يف فقه اإلمام(5
 (.90/039)(, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/319)( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(3
 ( سقط يف )ط(.(7
 ( يف )و( جيب عليه.(1
 (.91/393هناية املطلب يف دراية املذهب للجويين ), (7/502) ( ينظر الوسيط يف املذهب للغزايل(1
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يف  وهو الصحيح, بقيت الكتابة (9)إن قلنا: ال يسري يف صوريت العتق واإلبراء[ التفريع
وإن عجز بقي نصيبه  الكل لألب, ءوالأو إعتاق ف إبراءداء أو نصيب اآلخر, فإن عتق أب

 أنه هلما. :األصح ,رقيقا, ويف والء النصف املعتق خالف
 (0).: أنه يختص به املعتقوالثاين

نفسخ يف , هل تإذا انفسخت يف نصيب الثاين ابلعجز على أن الكتابة ورتبه اإلمام
 :وجهاننصيب األول؟. فيه 

 (3): ال.هماأصح
فوجهان,  (5)(ال,)األول للمعتق, وإن قلنا:  نفسخ فوالء النصفت (3)/فإن قلنا:

 (3)لألب. أصحهما: أن الوالء
قدم يف عتق كما ت  قوالن ؟,يف احلال أو عند العجز ثبت السرايةفت ,وإن قلنا: يسري

 : الثاين.أظهرمهاالشريك, 
 ابألول. (7)]به ومنهم من قطع[ومنهم من قطع

 إذا سرينا العتق إليه (1)اآلخر[نصيب ]يف  ثبت يف احلال ففي انفساخ الكتابةفإن قلنا: ت
 (92)ى االنفساخ.املتقدمان يف عتق أحد املكاتبني, واجلمهور عل (1)]الوجهان[

 

                                 
 ( سقط يف )ط(.(9
 (.1/335) للبغوي ( ينظر التهذيب يف فقه اإلمام(0
 (.93/313) لعزيز شرح الوجيز للرافعي(, ا91/370( ينظر هناية املطلب يف دراية املذهب للجويين )(3
 ./أ(907)( (3
 ( سقط يف )و(.(5
 (.93/313) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(3
 ( سقط يف )ط(.(7
 ( يف )ط( نصيب األخرى.(1
 ( سقط يف )ط(.(1

 (.90/030) ة املفتني للنووي( ينظر روضة الطالبني وعمد(92
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 (9)ها األقوال املشهورة., وتوقفها على أداء القيمة, ووقتةوعلى هذا يف تعجيل السراي
 (3)ني.إىل وقت عجزه جاء فيه ما تقدم يف عتق أحد املكاتب (0)[هاري بتأخ]وإن قلنا: 

 صيب االبن اآلخر عتق مجيعه, ووالؤه لألب.ن فإن أدى املكاتب
 :طرقجنومه  وإن عجز ففي والء النصف الذي عتق أوال أو أبرئ من

 (3).: أنه على اخلالف املتقدمأشبهها
 ابطلة, ووالء اجلميع له. الكتابة: القطع أبن والثاين]

 (3)(5)يف صورة اإلعتاق اخلالف املتقدم.[ الوالءأن يف  :والثالث
 (7)لألب. ويف صورة اإلبراء يقطع أبن الوالء

 . على انفساخ الكتابةفينبين (1)العتق[إليه ]يف النصف الذي سرى  وأما الوالء
إىل العجز أو على قول اجلمهور على القول  (1)( السرايةريلتأخ)قلنا: تنفسخ, إما  فإن 

 .ليهلالبن الذي سرى ع ]والوالءبتعجيلها,
 

                                 

 .: يتعجلأحدها  ( (9
 : يتأخروالثاين       
 .: يتوقفوالثالث      
 (.3/73الثاين. ينظر روضة الطالبني ) :واملذهب      

 ( يف )ط( بتأخرها.(0
 (.031ة رقم )صفح( ينظر ال(3
/أ(, 907هناية اللوحة رقم) (,033صفحة رقم ) ص به املعتق. ينظر( األصح: أنه هلما, والثاين: أنه يخت(3

 (.90/030الروضة)
 ( سقط يف )ط(.(5
 /أ(.907هناية اللوحة رقم )(, 033صفحة رقم )( ينظر (3
 (.90/030)(, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/310)( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(7

 : طرد الوجهني.وأظهرمها: وقال الرافعي     
 ( يف )ط( إليه الرق.(1
 .( يف )و( لتأخريه السراية(1
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 (0).للميت فالوالء (9)وإن قلنا: ال تنفسخ على القول بتعجيلها[
 :أوجه ويتحرر يف والء هذا العبد على قول تعجيل السراية

 ه للذي سرى عليه.: والؤ أحدها
  (3).: أنه بينهماالثاين

 (3)خاصة.ووالء ما سرى العتق إليه له  هماعن جنومه بين عتقه أو أبرأأن والء ما أ:الثالث
سيده بعد موته أن أابمها كاتبه, مسعت دعواه, فإن كذابه  : ادعى عبد على ابيناخلامسة    

بكتابة أبيه ويرق. وإن نكال وحلف العبد صدقا بيمينهما, فيحلف كل منهما على نفي العلم 
نكل اآلخر ثبت الرق يف نصيب احلالف وردت اليمني يف و . وإن حلف أحدمها ثبتت الكتابة

نصيب الناكل, وإن صدقاه أو قامت به بينة, فاحلكم كما مّر يف الرابعة. فإن صدقه أحدمها 
. وفيه الوجه وكذبه اآلخر صدق املكذب بيمينه. ونصيب املصدق مكاتب عليه على املشهور

 (5).تبطل وهو بعيد ااملتقدم أهن
نصفه للمكذب, فإن وإذا صار نصفه مكاتبا فنصف كسبه له يصرفه إىل جهة النجوم و 

 (3)ة يف اكتساب أو خدمة يوما أو أكثر فذاك.اتفقا على مهاأي
 (7)أايم وجهان. : ويف جواز الزايدة على ستةقال ابن كج

  

                                 
 ( سقط يف )ط(.(9
 (.90/030)(, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/319)( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(0
 األصح. ( قال الرافعي(3
 (.373البن الرفعة حتقيق دمحم شريف) (, املطلب العايل93/313)( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(3
(, روضة الطالبني 93/313) (, العزيز شرح الوجيز للرافعي91/975) ( ينظر احلاوي للماوردي(5

 (.90/033)وعمدة املفتني للنووي
 (.93/313) (, العزيز شرح الوجيز للرافعي91/973) حلاوي للماوردي( ينظر ا(3
 (.90/033)(, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/315) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(7
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 (0)/اكتسبه ل ممافإن أدى النجوم وفض (9)يها يف األصح,بار علوقد تقدم أهنا ال إج
بقبضه النجوم مل يسر قطعا, ووالء هذا  لنفسه شيء فهو له, مث إن عتق نصيب املصدق

 (3).]وجهان النصف يختص به املصدق أو يكون بينهما؟. فيه
 :نطريقاويف سراينه إىل نصيب املكذب  وإن أعتقه عتق,

 فيثبت يف احلال قطعا. ا ابلسرايةقوالن كما لو صدقاه معا إال أان إذا قلنا هن (3): فيه[أحدمها
 .: القطع بثبوت السرايةوالثاين

 :وجهانعتق , ففي والء النصف املةيافإن قلنا: ال سر 
 (3)وقيل: يكون بينهما. : أنه يختص به املصدق,(5)هماأشبه

 (7)(إىل التبيني.)فتوقف حصة املنكر  ,وقلنا: املبعض يورث ,ونصفه رقيق فلو مات العبد
بناء على  ,وإن قلنا: يسري, فوالء النصف الذي سرى العتق إليه للمعتق على املشهور

 األول الوجهان. تنفسخ, ويف والء النصف الصحيح أن الكتابة
ال سراية؛ ألنه مل يوجد يف  هأن (1):والظاهر من النجوم عتق,نصيبه  ولو أبرأه املصدق من

 (1)زعم املكذب ما يقتضي العتق.
  

                                 
 /ب(.903هناية اللوحة رقم ) (,039صفحة رقم ) ( ينظر(9
 ./ب(907)( (0
 : أصحهما: أنه يختص ابملصدق.( قال النووي(3
 ( سقط يف )ط(.(3
 : أصحهما.: وهو اأشبه, وقال النووي( قال الرافعي(5
 (.90/033)(, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/315) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(3
 ( يف )و( إىل التعيني.(7
 : فاملذهب., وقال النووي( هذا لفظ الرافعي(1
 (.90/033)(, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/315) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(1
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 (0)خلالف فيها أيضا.ا (9)]جييء[: وقال اإلمام
؛ ألن النجوم : وتقبل شهادة املصدق على املكذب, واستشكله اإلماموقال األصحاب

ه جيإن سرينا, فيجب ختر  رض يف السرايةفله غ مشرتكة بينهما, فإن فرض إبراء قبل الشهادة
 (3).نفي السراية (3)(ها علىمبعد)

  

                                 
 ( سقط يف )ط(.(9
 (.91/377املذهب للجويين )( ينظر هناية املطلب يف دراية (0
 ( يف )و( بعدها على.(3
 (.91/371( ينظر هناية املطلب يف دراية املذهب للجويين )(3
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ولو اختلفا يف شيء  ,, وكان له الكسب الذي يف يده: لو عجزه املصدق عاد قنافرع
وقد أخذت نصيبك, فهو يل. وقال املكذب:  به فقال املصدق: اكتسبه بعد الكتابةامن أكس

 (9)بل يف حياة األب, صدق املصدق.
: إذا وجد السيد ابلنجوم اليت قبضها أو بعضها عيبا, يخري بني أن يرضى هبا أو السادسة

يف  (0)(وكان ذلك)ببدهلا, سواء كان العيب فاحشا أو يسريا, فإن رضيه  يردها أو يطلب
على )النجم األخري عتق, لكن حصل العتق عند القبض أو عند الرضى؟. فيه وجهان ينبنيان 

 (3)يف استيفاء الدين. (3)(مثل ذلك
 (5)ولألجل املذكور تفاريع يف أبواب. ,: ويشبه أن يرجح األولقال الرافعي

املذكور إذا أراد  بين على أن رب الدين يف األصلوإن أراد الرد واإلبدال, فأمر العتق ين
ابلرد ابن أنه مل  (3):(قولن)أو  ؟,قض امللك ابلردلعيب, هل نقول ملكه ابلقبض مث انتالرد اب

 :قوالنميلكه؟. وفيه 
 حىت يؤدي البدل املستحق بعد ذلك.: ال يكون العتق حاصال الثاينفعلى 
 :وجهان األولوعلى 

 فإذا رد املأخوذ ارتفع. (1)حصل جائزا,أن العتق  (7)/:أحدمها
 (92)(1) حيصل.تبني أن العتق ملي: أنه وأصحهما

                                 
 (.90/033)(, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/315) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(9
 ( يف )و( فإن كان ذلك.(0
 ( يف )و( على القولني.(3
 (.90/033)(, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/317) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(3
 (.93/317) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(5
 ( يف )و( مكرر.(3
 ./أ(901)( (7
 أن العتق كان حاصال, إال أنه كان بصفة اجلواز.( أي: (1
 إذ لو حصل مل يرتفع.: والنووي ( قال الرافعي(1

 (.90/033)(, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/317) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(92
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أنه لو وقع يف ذلك يف عني  :عليه فقد قدم اإلمام ,هتلفبعد  ولو اطلع السيد على العيب
: أنه ال حاجة إىل إنشاء إبراء, (9)األئمة فحوى كالمعليه  ابتاعها ورضي به, فالذي دل

 (3)ومل يسقط إال إبسقاط. (0),تقررطلبه والرضى كاف, وإن 
ويعود الوجهان يف أنه حصل عند  ,العتق رف هذا, فإن رضي السيد ابلعيب نفذإذا ع

 (3)ن العتق مل حيصل, فإذا أداه حصل.رش تبني أطلب األإن , و ؟ستند إىل القبضيالرتاضي أو 
 (5)فإن عجز عنه فللسيد اسرتقاقه كما لو عجز عن بعض النجوم. 

خر يف أن العتق يرتفع بعد حصوله, ويوافقه قول صاحب : وجييء الوجه اآلقال الرافعي
 (3)يؤديه. ويعود حكم الرق يف العبد حىت الشامل:

 :وجهانويف األرش املطلوب 
ما نقص من النجوم ترجيحه: أنه  عن األصحاب : وهو ما حكى الروايينأحدمها

 (7)املقبوضة ابلعيب.
  

                                 
هو  ( َفْحوى اخلطاب أو )مفهوم اخلطاب أو مفهوم املوافقة أو حلن اخلطاب( يف اصطالح األحصوليني:(9

{ وقوله تعاىل: }َومِّْن َأْهلِّ ما دل عليه اللفظ من جهة التنبيه كقوله عز وجل: }َفال تـَقح  ْل هَلحَما أحفٍّ
اْلكَِّتابِّ َمْن إِّْن أَتَْمْنهح بِّقِّْنطَاٍر يـحَؤدِّّهِّ إِّلَْيَك{  وما أشبه ذلك مما ينص فيه على األدىن لينبه به على 

  .وعلى األعلى لينبه به على األدىن)وهو الضرب( األعلى 
, (9/33ينظر اللمع يف أصول الفقه للشريازي ) .ت عنههو التنبيه ابملنطوق به على حكم املسكو وقيل: 

 (.3/33واإلحكام يف أحصول األحكام لآلمدي )
 ( أي: تقرر حقه.(0
 (. 91/313( ينظر هناية املطلب يف دراية املذهب للجويين )(3
(, 93/317) (, العزيز شرح الوجيز للرافعي91/317( ينظر هناية املطلب يف دراية املذهب للجويين )(3

 (.90/033)روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي
 (.90/037)(, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/317) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(5
 (.319(, الشامل البن الصباغ حتقيق بدر العتييب )93/317) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(3
 (.1/321) ( ينظر حبر املذهب للروايين(7
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العيب قابله ساوي سليمه مائة ومعيبه ابلعيب املذكور تسعني, علمنا أن فإذا كانت ت
 (9)(.به على أدائها)عشرها فيقف العتق 

: أنه ما نقص من قيمة عن القفال ونقله الروايين (0)السرخسي: وهو ما أورده واثنيهما
فالواجب يف قيمة النجوم على قياس املعاوضات, من نقصان العيب  (3)(حسب)رقبة العبد 

 (3)عشر قيمة العبد. ال املذكورثامل
ة, بل ذلك يف الصحيحة الرجوع إىل قيمة الرقب بةال يليق ابلكتا (5)(:قال اإلمام)
 ل]أمثويطالب ابملسمى املوصوف كان  ,ضه انقصابدل ما قبيغرم السيد  :ولو قيل دة,الفاس
ولعلهم أرادوا أن التلف  حيصل إال ابلرضى, ومل يتعرضوا له,إذا قلنا: امللك ال سيما  (3)[منهما

 (7)., وإمنا جيري القوالن إذا كانت العني قائمةإذا اتصل ابملقبوض جرى امللك فيه ال حمالة
 (1)وجها يف مسألة السلم. ه قد حكاه املتويلأبداوالذي 

                                 
 ( يف )و( على أدائه.(9
 : هو عبد الرمحن بن أمحد بن دمحم بن أمحد بن عبد الرمحن, األستاذ أبو الفرج السرخسيالسرخسي( (0

, وكان رئيس فقيه مرو املعروف ابلزاز, وكان أحد من يضرب به املثل يف حفظ مذهب الشافعي
احلسني, ومن تصانيفه كتاب األمايل وقد  مبرو, ورحل إليه األئمة, تفقه على القاضي األصحاب

النقل عنه, وصنف كتااب مساه اإلمالء, وكان عدمي النظري يف الفتوى والورع والزهد,  أكثر الرافعي
يث من احلسن بن علي املطوعي, وأيب القاسم القشريي ومجاعة, وعنه أبو طاهر السنجي, ومسع احلد

ينظر طبقات  وعمر بن أيب مطيع وآخرون, وتويف يف ربيع اآلخر سنة أربع وتسعني وأربع مائة.
(, الوايف ابلوفيات 9/033(, طبقات الشافعية البن قاضي شهبة )9/523الشافعيني أليب الفداء )

 .(91/33للصفدي )
 ( يف )و( حيسب.(3
(, روضة الطالبني 93/311) (, العزيز شرح الوجيز للرافعي1/321) ( ينظر حبر املذهب للروايين(3

 (.90/037)وعمدة املفتني للنووي
 .إلمام( يف )و( وقال ا(5
 ( يف )ط( "أميل منهما" واملثبت من )و( موافق ما يف هناية املطلب.(3
 (.311ــــ317/ 91( ينظر هناية املطلب يف دراية املذهب للجويين )(7
 (.313( ينظر املطلب العايل حتقيق دمحم شريف )(1
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هذا كله يف  د معاوضة ورد على موصوف يف الذمة,وجيري الوجهان املتقدمان يف كل عق
تق بقبضه بال نقصان الوصف, فأما إن ابن انقص األجزاء يف الكيل أو الوزن فال يع

 (9)خالف.
عند احلاكم قبل معرفة  يبق عليه شيء, فشهد املعيب إىل سيده ومل لو أدى املكاتبفرع:

فأعادها  (0)(فإن ردها)عن والده أن قبول شهادته حيتمل وجهني,  سيده ابلعيب, نقل الروايين
 (3)(3)(أيضا.)حيتمل وجهني بعد الرضى فقبوهلا اآلن 

فإن ظهر ذلك بعد  ,أو بعضها مستحقا ابن أن ال عتق (5)/: إذا خرجت النجومالسابعة
 (7).دون ورثته (3)(خلفه لسيده)ابن أنه مات رقيقا, وأن ما  موت املكاتب

ذا يف وك مغصواب فإنه يعتق يف وجه,اه ألفا خبالف ما إذا علق عتقه إبعطاء ألف, فأعط
 (1).؛ ألن ذا معاوضة وذاك تعليقوكذا يف الطالق (1)الفاسدة, وقد تقدم, الكتابة

ر, أو فقد عتقت. أداء النجم األخري: اذهب فأنت حالسيد له عند  (92)(ولو قال): فرع
على ظاهر  لوحيم اجلمهور أنه ال يؤاخذ به, (99)(أورده)مث ابن االستحقاق, فاملنصوص الذي 

 (90).األداء ظاهرا احلال أنه عتق بصحة
: هو وقد كان املشرتي قال يف اجلواب ج املبيع مستحقا,وهو كما تقدم فيما إذا خر 

                                 
 (.90/037)(, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/311) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(9
 ( يف )و( فإذا ردها.(0
 ( سقط يف )و( واملثبت من )ط( زائد عما يف البحر وهو يقتضيه السياق.(3
 (.1/323) ( ينظر حبر املذهب للروايين(3
 ./ب(901)( (5
 ( يف )و( جعله للسيد.(3
 (.90/037)(, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/311) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(7
 /ب(.903( ينظر هناية اللوحة رقم )(1
 (.315(, املطلب العايل البن الرفعة حتقيق دمحم شريف )7/500) ملذهب للغزايل( ينظر الوسيط يف ا(1

 ( يف )و( لو قال.(92
 ( يف )و( مكرر.(99
 (.90/037)(, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/311) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(90
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 (9)ا وجه: أنه يؤاخذ وال يرجع.موفيه ,ابئعيملكي وملك 
وقياسه  (0)ذا قال: قلت ذلك على رسم اخلصومة.ا إالشراء مباخلالف يف  وخصص الغزايل

 (3)ختصيصه هنا مبا إذا قال: قلته اعتمادا على األداء.
ول على حمممنه  حب التهذيب يدل على أن مطلق ذلك: سياق كالم صاوقال الرافعي

: أعتقتين بقولك: املكاتب فإنه قال: لو قال وإن مل يخرب عن إرادته, (3)أداه( يخرب عما أنه)
إذا  ,وابن بطالن األداء, فالقول قول السيد قال السيد: أردت أنك حر مبا أديتو  أنت حر,

 (5)ل له ذلك عقب األداء.قا
 :وجهنياخيا قبل ظهور االستحقاق وحكى فيما إذا قاله مرت 

 : أن احلكم كذلك.أحدمها
 (3)بيمينه. : أن املصدق املكاتبوالثاين

يل لرجل: طلقت امرأتك. أنه لو ق , املسألة: وقياس تصديق السيد يفقال الصيدالين
مث قال: إمنا قلت ذلك على ظن أن اللفظ الذي صدر مين طالق, مث  فقال: نعم طلقتها,

 املفيت فقال: ال يقع به شيء. راجعت
  

                                 
 ( السابق.(9
 (.7/393) ( ينظر الوسيط يف املذهب للغزايل(0
 (.311( ينظر املطلب العايل البن الرفعة حتقيق دمحم شريف )(3
 : أنه حر مبا أداه.( ولفظ الرافعي(3
 (.93/311) (, العزيز شرح الوجيز للرافعي1/332) للبغوي التهذيب يف فقه اإلمام ( ينظر(5
 (.5/337(, حاشية اجلمل )3/313( ينظر مغين احملتاج للشربيين)(3
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اإلقرار بطالق آخر أن يقبل قوله بيمينه,  (9)]طالق أو[وقالت املرأة: بل أردت إنشاء 
 (3) (0).والروايين قاله الفوراين ذاوكذا القبول يف مثله يف العتق, وك

هذا الباب ملا استقر إقرار,  , ولو فتحفإن اإلقرار جرى صرحيا : هذا غلط,وقال اإلمام
خبار عما يقتضيه حممول على اإلاحلرية عقب قبض النجوم, فإنه  وليس كإطالق لفظ

 (3)القبض.

                                 
 ( سقط يف )ط(.(9
 (.90/031)(, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/311) عزيز شرح الوجيز للرافعي( ينظر ال(0
 (.311(, املطلب العايل البن الرفعة حتقيق دمحم شريف )1/321) ( ينظر حبر املذهب للروايين(3
 (.91/329( ينظر هناية املطلب يف دراية املذهب للجويين )(3
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 احلكم الثاين: فيما يتعلق أبداء النجوم
 :مسائلوفيه 

 (3).(0)املكاتب (9)إيتاء: جيب على السيد األوىل
 (3)/ (5)رمحهما هللا: يستحب. حنيفةوأبو  (3)مالكوقال 

 (7)ة.ليَ يف احلِّ  واختاره الروايين

                                 
 . شيئاً من النجوم أو يدفع إليه ما يستعني به يف أداء مال الكتابة هو: أن حيط عن املكاتب ( اإليتاء(9

 (.93/529(, العزيز )0/311(, املهذب )93/951ينظر حبر املذهب )      
 صورتني: استثىن من وجوب احلط واإليتاء: ( قال الرافعي(0

 : أن يكاتبه على منفعة نفسه.األوىل     
 (.93/522) : أن يكاتبه والثلث ال حيتمل أكثر من قيمته. ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعيوالثانية      
 (.90/031)(, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/522) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(3
ما ( مالك(3 بن أىب  بن أنس بن مالك م شيخ اإلسالم وحجة األحمة وإِّمام دار اهلجرة مالكهو : اإلِّ

ن غميان األصبحي احلمريي املدين, أبوعبد هللا, َأحد األَئمة اأَلربعة عند عامر بن عمرو بن احلارث ب
أهل السنة, وإليه تنسب املالكية, مولده ووفاته يف املدينة, َأخذ القراءة عرضا عن انفع بن أيب نعيم 

وروى عنه األوزاعي وحيي بن سعيد, وأخذ العلم عن ربيعة   ومسع الزهري وانفعا موىل ابن عمر
(, وسري أعالم النبالء 3/935ه(. ينظر وفيات اأَلعيان )971ي, من مصنفاته: املوطَّأ, )ت الرأ
 (.5/057(, اأَلعالم )1/31)

(, اهلداية مع البناية 3/311(, خمتصر خليل مع الشرح الكبري )99/973( ينظر الذخرية للقرايف )(5
 (.7/023(, املبسوط )92/333)

 ./أ(901)( (3
(, 90/031) (, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/529) شرح الوجيز للرافعي( ينظر: العزيز (7

 .س بشيء(يف احللية أنّه مستحب, ولي : )واختار الروايينوقال النووي
 .واجب عندان يف الكتابة (: اإليتاء1/011يف البحر ) وقال الروايين     
فدل ترك تقديره على عدم وجوبه فلم جيز أن جيب يف  (:91/917يف احلاوي ) وقال املاوردي     

 الشرع.
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 واختلف األصحابشيئا منها, ط عنه له شيئا وأيخذ النجوم أو حي ليبذأن  :والواجب
 (0).ظهر, وهو األ(9)بالعكسبدل عنه, أو  , واحلطاإليتاء ليف أن األص

 (3)فاحلط أوىل. (3) األم,وحيكى عن نصه يف
 (5).ىل أهنما سواءإ وأشار القاضي
فإنه قال: إذا أبرأه من شيء  له, عند طلب املكاتب يقتضي وجوب احلط وكالم املاوردي

ل اإلبراء, فقو  (3)(املكاتب)وطلب  طاه, وإن أعنقداأن يطلبه  , مل يكن للمكاتبمن النجوم
 (7)أوىل. املكاتب

 (1)عليه. (1)[ايقتضي أن حمل التخيري ]إذا توافق وهو
  

                                 
 .لعكس لغة: رد آخر الشيء إىل أوله واصطالحا انتفاء احلكم أو الظن به آلنتفاء العلة( ا(9

(, 9/13(, احلدود األنيقة )93/070ينظر اتج العروس ). هو عدم احلكم لعدم العلةوقيل:              
 (. 3/37شرح الكوكب املنري )

(, 90/031) (, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/529) ( ينظر: العزيز شرح الوجيز للرافعي(0
 : األصح املنصوص األول.وقال النووي

 (.1/35) ( ينظر األم للشافعي(3
 (.93/529) ( ينظر: العزيز شرح الوجيز للرافعي(3
 (.31( ينظر املطلب العايل البن الرفعة حتقيق عبد اإلله الطاهر )(5
 سقط يف )و(. ((3
 (.91/912) احلاوي الكبري للماورديينظر ( (7
 ( يف )ط( "إذا توافقنا" واملثبت من )و( موافق ما يف املطلب العايل.(1
 (.75( ينظر املطلب العايل البن الرفعة حتقيق عبد اإلله الطاهر )(1
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 يف حمله وجنسه وقدره. :والنظر
ا بعضهم وبن ا الفاسدة فال جيب فيها يف األصح,الصحيحة, وأم : فالكتابةأما حمله

 .؟إليتاءوا احلط اخلالف على أن األصل
ميتنع  فال ,لوإن قلنا: البذ مل جيب فيها النتفاء وجوب األداء,, فإن قلنا: احلط

 (0).شيء على السيد (9)]إجياب[
 (3)وجهان. ل, ففي وجوب اإليتاءالبذ األصل :: إن قلناوقال القاضي

شيئا منها كفاه.  حط فلو الرقبة,كامها استحقاق السيد قيمة فمن أح ,بوجوبه :فإن قلنا
 .ه ال جيبأن (3):فاملشهورولو ابع عبده من نفسه أو أعتقه على مال, 

 (5)ن العوض.أنه جيب أن حيط شيئا م :وجه وفيه
 :وجهانففيه  (3)وأما وقت وجوبه

 .: بعد العتقأحدمها
  

                                 
 ( سقط يف )و(.(9

 

 (.93/529) (, العزيز شرح الوجيز للرافعي91/313يف دراية املذهب للجويين ) ( ينظر هناية املطلب(0
 (.71( ينظر املطلب العايل البن الرفعة حتقيق عبد اإلله الطاهر )(3
 : ظاهر املذهب.( قال الرافعي(3
 (.93/529) (, العزيز شرح الوجيز للرافعي91/313اية املذهب للجويين )( ينظر هناية املطلب يف در (5
 : وقت جواز, ووقت وجوب.وقتان لإليتاء( (3

 ما بعد العتق فيها.  إىل أما وقت اجلواز: فمن وقت عقد الكتابة
 :وجهانوأما وقت الوجوب ففيه       
 .بعد العتق أحدمها      
(, روضة الطالبني 1/357(, البيان للعمراين )91/912) : قبل العتق. ينظر احلاوي للماورديوالثاين     

 (.90/031) وعمدة املفتني للنووي
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النجم ا, فيتعني يف أنه جيب من حني العتق وجواب موسع ,وحكى عن النص :وأصحهما
 (9)األخري.

أنه ال جيوز قبل النجم  :إيتاءه أو حطه, وفيه وجهي القدر الذي جيب إذا بق مويتحت
ط من اآلخر ليرتتب عليه العتق أو يؤتيه بعده حيبل جيب أن  احلط,, وال يتاءاإلاألخري 

 (0)ليحصل امللك الكامل.
 أو احلط كما كان. األخري احنط وبقي وجوب اإليتاء فإن حط شيئا من غري

 شيئا. ل الكتابةوقيل: ال جيب إال إذا أخذ السيد من ما
 (3)(3)[.]به : جوازه من حني العقد إىل العتق. وجيوز بعد األداء والعتقواملشهور

 (5)له سبيل القضاء إذا أوجبنا التقدمي على العتق.: وسبيقال الرافعي
 :وجهانقبل العتق  : يف صحة اإليتاءوقال القاضي

 (7)ق.يف الصدا ينتظم قول الرافعي (3)املنع,( على)
شيء خالف مأخوذ من  عن مجيع النجوم ففي وجوب إيتاء السيد املكاتب (1)(ولو أبرأ)

؛ ألنه  ويتجه طرده فيما إذا أعتق السيد املكاتب ,قبل الطالق قإبراء املرأة الزوج من الصدا
 (1).كاإلبراء

                                 
 (.90/031) (, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/529) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(9
(, كفاية النبيه البن 93/520)لرافعي(, العزيز شرح الوجيز ل17/011)( ينظر حبر املذهب للروايين(0

 (.90/313الرفعة)
 ( سقط يف )ط(.(3

 

(, املطلب العايل البن الرفعة حتقيق عبد اإلله 90/031) ( ينظر روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي(3
 (.13الطاهر )

 (.93/520) رح الوجيز للرافعي( ينظر العزيز ش(5
 ( يف )و( وعلى املنع.(3
 (.3/319(, مغين احملتاج للشربيين )90/317. ينظر كفاية النبيه البن الرفعة )( أي: ال جيب اإليتاء(7
 ( يف )و( لو أبرأ.(1
 (.10ــــ19(, املطلب العايل له حتقيق عبد اإلله الطاهر )90/317بيه البن الرفعة )( ينظر كفاية الن(1
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قوم مقام أن احلط ال ي :ال يصح إال بعد العتق وجه ويخرج من القول أبن اإليتاء
 (0)وال هو أصل بنفسه. (9)/اإليتاء

 :وأما مقداره ففيه وجهان
 يكفي أقل ما يتمول. : أنهأصحهما

حيصل به بلغة بعد  وال بد من قدر يليق ابحلال يستعني به على العتق أو ,(3): الوالثاين
يختلف احلال بقلة املال وكثرته وقوة العبد وكثرة  على اخلالف املتقدم يف الوقت, ف ,العتق

 ا على شيء قدره احلاكم ابجتهاده.كسبه, فإن مل يتفق
 (3)ىل حال السيد يف اليسار واإلعسار.ينظر إ :وقيل

أو ) ب أن يكون املؤيتواملستح : أنه حيتمل أنه يقدر بربع العشر,(5)األصطخريوعن 
 .ويف وجه ضعيف: الثلث, قدر ربع مال الكتابة (3)(طاحل

 (1).سمح نفسه ابلربع, فبالسبعت (7)]فإن مل[
وإن  قاصالتل مل يسقط, ومل حيص ولو مل يبق من النجوم إال القدر الواجب يف اإليتاء

                                 
 ./ب(901)( (9
 (.10( ينظر املطلب العايل البن الرفعة حتقيق عبد اإلله الطاهر )(0
 ( أي: ال يكفي أقل ما يتمول.(3
 (.90/031) (, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/520) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(3
القدوة العالمة شيخ اإلسالم أبوسعيد احلسن بن أمحد بن يزيد بن عيسى بن  هو: اإلمام ( اإلصطخري(5

, أخذ عن أيب القاسم األمناطي, والربيع , تفقه أبصحاب املزينالفقيه الشافعي الفضل اإلصطخري
يب هريرة, وكان من أكابر أصحاب الوجوه وكان من نظراء أيب العباس بن سريج وأقران أيب علي بن أ

يف املذهب, وكان ورعا زاهدا متقلال من الدنيا, ويل قضاء قحَمر )مدينة قرب أصبهان(, وويل حسبة 
 بغداد فأحرق مكان املالهي, له تصانيف مفيدة منها كتاب أدب القضاء ليس ألحد مثله.

هـ(. ينظر سري أعالم النبالء 301سبة إىل إصطخر وهي من بالد فارس, تويف سنة ): نواإلصطخري      
 (.5/73(, ووفيات األعيان )9/921(, طبقات الشافعية البن قاضي شهبة )95/052)

 ( يف )و( أو احملطوط.(3
 ( سقط يف )ط(.(7
 (.90/031) (, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/520) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(1
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 نهما.إىل احلاكم ليفصل بي يرفعه املكاتبولكن  وليس للسيد تعجيزه ليساره به,, قلنا: به
مل جيد, فإذا ابلباقي إذا  (9)(ليساره) أصال فله تعجيزه : إن جعلنا اإليتاءوقال القاضي
 (0).وارتفع العقد عجزه سقط اإليتاء
 (3): هو وهم من الناقل.. وقالوأنكره اإلمام

ؤتى فإن كان امل :ا اإليتاءوأم ,مال الكتابة (3)[إال بعني]فاحلط ال يكون  :وأما جنسه 
 (3)جاز. (5)(وتراضيا عليه) دون عينه من جنس مال الكتابة

 :فوجهانوأاب السيد  داهخذ من عني ما أطلب العبد أن أيوإن 
على  بت, كما لو كاجنس مال الكتابةوإن كان من غري  : أنه جياب السيد,أظهرمها

 (7)علي أنه ال جيوز. وعن الشيخ أيب ,ومل جيب دراهم جاز, أعطاهفداننري 
 .من تركته لزم الورثة اإليتاء النجوم وقبل اإليتاء (1)(بعد قبض)ولو مات السيد 

امحه فيه أرابب أو بعضه ابقيا حباله أخذ منه القدر الواجب, وال يز  مث إن كان مال الكتابة
 (1)الديون والوصااي.

ه فقال: يقدم واعرتض علي, : أنه يزامحهمفعيعن الشا املزين وإن مل يكن ابقيا فقد نقل
 (92).على الوصااي

                                 
 يف الروضة بدونه لكنه للتوضيح. ( زائد يف )ط(, وكالم القاضي(9
 (.90/317كفاية النبيه البن الرفعة )  (,90/059) ( ينظر روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي(0
 (.91/317( ينظر هناية املطلب يف دراية املذهب للجويين )(3
 ( يف )ط( إال بعتق.(3
 ( يف )و( وتراضيا به.(5
 (.90/052) (, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي1/322) ( ينظر حبر املذهب للروايين(3
 (.0/311(, املهذب للشريازي )91/313( ينظر هناية املطلب يف دراية املذهب للجويين )(7
 ( يف )و( قبل قبض.(1
 (.90/052) (, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/523) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(1

 (.1/333) ( ينظر خمتصر املزين(92
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بل إن حاصص الديون قدم على الوصااي, وإن حاصص  ؟,الفريقني (9)حياصصوكيف 
 .الوصااي قدمت الديون عليه

وإمنا  رواه غلط من انسخ,: ما وقال ,االعرتاضفمنهم من وافقه يف  واختلف األصحاب
 (0)أهل الدين دون الوصااي. اصّ ح: قال الشافعي

 :أوجهواختلفوا فيها على  ومنهم من صحح الرواية,  
أبقل  (3)/فإن أوصى ب,أوصى له السيد بزايدة على الواج: أنه حممول على ما إذا أحدها

وأرابب الوصااي  أرابب الديون ابلواجب ما يتمول أو من القدر الالئق ابحلال, فإنه حياصص
من امليقات من  كما لو أوصى أبن حيج عنه احلجة الواجبة من بلده بقدر أجرة احلج  ,ابلزائد

 ن.من حيث أمك (3)(به)يضم هذا إىل هذا وحيج عنه رأس املال والزايدة من الثلث, و 
ضعيف, فيؤخر عن مرتبة  : أنه يزاحم به أرابب الوصااي خاصة, ووجوب اإليتاءالثاين

 الديون, وجيعل يف رتبة الوصااي.
أرابب  حياصص شيئا ابجتهاده, فإن املكاتب : مَحلحه على ما إذا قدر القاضيالثالث

ال يليق ابمليت  والزايدة على أقل ما يتمول ,يتمول, وأرابب الوصااي ابلزايدة قل ما, أبالديون
 إلعساره, فهي يف مرتبة الوصااي.

مول على أن السيد كان عليه دين اثبت بغري وصية, مث أوصى بدين عليه, : أنه حمالرابع
 أهل الدين الثابت واملوصى بدينهم. فيحاص املكاتب

ث, وكان والدين من الثل : أنه حممول على ما إذا أوصى أن يكون اإليتاءاخلامس
 يف الثلث. حمتملهما وللوصااي أيضا, فيتحاصصون مجيعا

  
                                 

 حاص: حباء مهملة, أي: أخذ احلصة, وهى: النصيب, وأصله. حاصص, فأدغم.( (9
 .وحاص شريكه: قامسه, فأخذ كل واحد منهما حصته      
 (.9/527(, معجم اللغة )0/993ينظر النظم املستعذبة )     
 (.93/523) (, العزيز شرح الوجيز للرافعي0/937) ( ينظر األم للشافعي(0
 ./أ(932)( (3
 ( سقط يف )و(.(3
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ب به نفس الورثة حياص طرا ومل تإذا فرض قد : أنه على ظاهره؛ ألن القاضيالسادس
  (9)ابلباقي أرابب الوصااي. أرابب الديون بقدر ما طابت به نفوسهم, وحياصص املكاتب

لقبول أجرب على : إذا عجل النجوم قبل حملها, فإن مل يكن على السيد ضرر يف االثانية
 (0)لقا.القولني يف وجوب قبض الدين إذا كان للمعجل غرض مط فيه ومنهم من طرد قبضها,

أو احتاج إىل مؤنة حفظ  (3)وغارةن يف أايم فتنة كما لو كا, وإن كان على السيد ضرر
والغارة مقاربني للعقد مل جيرب على  (3)النهبولو كان  مل جيرب على املذهب, طعاما أو كان
 (5)األصح.

زواله لزمه القبول,  حني العقد قد صار معهودا ال يرجى هب: إن كان النوقال املاوردي
 (3)فظاهر املذهب: أنه يلزمه. وإن كان يرجى

ولو أتى ابلنجوم يف غري بلد العقد واستحقاق التسليم, فإن كان لنقله مؤنة أو كان 
 (7)وإال أجرب.  على القبولاملوضع أو الطريق خموفا مل جيرب

                                 
 (.93/523) رافعي(, العزيز شرح الوجيز لل1/329) ( ينظر حبر املذهب للروايين(9
(, املطلب العايل البن الرفعة حتقيق عبد اإلله 93/525)( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(0

 (.921الطاهر)
ة, وأغار الفرس إذا أسرع يف العدو, و أطلقت الغارة على اخليل , وأصلها اخليل املغري والغارة: النهب( (3

املغرية, والغارة: من أغار على العدو إغارة واستغار عليهم: دفع عليهم اخليل وأوقع هبم وهجم عليهم 
 دايرهم. وشن الغارة على عدوه: أغار عليهم من كل انحية.

 (.93/010(, اتج العروس )0/353(, املصباح املنري )9/307اإلفصاح يف فقه اللغة )
 واالنتهاب يف اللغة: هو أخذ املرء ما ليس له جهارا؛ أي قهرا. النهب( (3

 واصطالحا: هو أخذ مال من بلد أو قرية قهرا.
دستور (,9/333واملنتهب: الذى أيخذ ابلقهر والغلبة مع العلم به, قهرا. ينظر)معجم املصطلحات )

 (.0/303( النظم املستعذبة )9/033(, التعريفات الفقهية )0/015العلماء )
 (.93/525) (, العزيز شرح الوجيز للرافعي1/355) للبغوي ( ينظر التهذيب يف فقه اإلمام(5

 (.90/059) : جيرب. ينظر روضة الطالبني وعمدة املفتني للنوويوقال النووي        
 (.91/030) ( احلاوي الكبري للماوردي(3
 (.90/059) (, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/523) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(7
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يكن خوف, إن كان بني البلدين مسافة القصر, فإن مل يكن السيد  مل: إذا وقال املاوردي
 :فوجهانفيه مل يلزمه قبوله, وإن كان فيه 

 : ال؛ ملا فيه من ضرر إبعاد ماله عنه.أحدمها
 (9)وإمكان االستيطان. ز: نعم؛ لتساويهما يف األحراوالثاين

 (3), وله أن يربئ أو يعتق.مل يتعني (0)/وحيث أجرب السيد على القبول
ويعتق العبد يف النجم األخري خبالف ما إذا  ,عنه فلو امتنع أو كان غائبا قبض القاضي

 (3)األظهر.لك فإن احلاكم ال يقبضه يف اأدى املدين ما عليه يف غيبة امل
أن  (5)(فاملذهب)ابلنجوم, فقال السيد: هذا حرام أو مغصوب,  : لو أتى املكاتبالثالثة

 (7)فيحلف أنه ليس حبرام أو أنه ملكه, وجيرب السيد على قبضه.)بيمينه,  (3)املصدق املكاتب
وإن أقام السيد بينة مسعت  (1)(بينة أبنه ملكه, وفيه وجه أنه ال جيرب حىت يقيم املكاتب

 (1)ومل جيرب.
 (92).مالكا: إمنا يسمع بينته إذا عني له والصيدالين وقال املاوردي

  

                                 
 (.033ــــ91/030) ( ينظر احلاوي الكبري للماوردي(9
 ./ب(932)( (0
 (.997( ينظر املطلب العايل البن الرفعة حتقيق عبد اإلله الطاهر )(3
 (.050ــ90/059)(, روضة الطالبني للنووي93/523)( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(3
 ( يف )و( فاألظهر.(5
 (.3/313( وذلك: لظاهر اليد, وألن اليد دليل امللك. ينظر أسىن املطالب لزكراي األنصاري )(3
(, أسىن املطالب لزكراي 93/523) (, العزيز شرح الوجيز للرافعي91/913( ينظر احلاوي )(7

 (.3/313األنصاري)
 ( سقط يف )و(.(1
 (.90/050) (, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي1/301) ( ينظر التهذيب للبغوي(1

(, روضة الطالبني 93/527)(, العزيز شرح الوجيز للرافعي91/913) ( ينظر احلاوي للماوردي(92
 (.90/050)وعمدة املفتني للنووي
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حلف السيد  ,وال يثبت هبذه البينة ملك من شهدت له, فإن مل تكن بينة ونكل املكاتب
 (9)فقد نص على أنه جيرب على قبضه. وصار كما لو أقام بينة, فإن حلف املكاتب

 خري.: أو اإلبراء عن قدره أو عتقه إن كان يف النجم األاألصحابقال 
 (0)وفيه قول خمرج أنه ال جيرب. فإن امتنع قبض احلاكم وعتق,

 :فوجهانسلمه إليه, وإن مل يكن عني يوحيث جيرب, فإن كان قد عني له مالكا 
 : ينزع منه وحيفظه يف بيت املال.أحدمها

 (3): أنه يرتك يف يده إىل ظهور صاحبه.(3)وأظهرمها
 (5)(وعلى األول) أنه يقبل وينفذ تصرفه, :فإن كذب نفسه يف ذلك, فاملذهب على هذا

 (3): أنه ال يقبل.الظاهر
من  على أن يربئه أنه قال: لو عجل له بعض الكتابة عن الشافعي روى املزين :فرع

أن يصح هذا  , ورد عليه ما أخذه ومل يعتق؛ ألنه إبراء مما مل يربء منه, فإن أحبَّ الباقي مل جيز
 .فيجوز السيد بشيء أيخذه منه على أن يعتقهابلعجز, ويرض  فلريض املكاتب
وأجازه يف الدين, وال جيوز عندي  ضع وتعجل, ال جيوز,إذا و  (7)(هنا:)قال  :قال املزين

 (1)أن يضع عنه على أن يتعجل.
  

                                 
(, روضة الطالبني وعمدة 93/527)(, العزيز شرح الوجيز للرافعي1/333) زين( ينظر خمتصر امل(9

 (.90/050)املفتني للنووي
 (.90/050)(, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/527)( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(0
 : املذهب.( قال اإلمام(3
 (.90/050)(, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي91/371( ينظر هناية املطلب للجويين )(3
وإن قلنا: احلاكم , حيث قال: " واملثبت هو املوافق من كالم اإلماميف )و( "وعلى اآلخر قال اإلمام( (5

 .أنه لو كذب نفسه, مل يقبل منه يزيل يده؛ فالظاهر
 (.91/312املطلب يف دراية املذهب للجويين )( ينظر هناية (3
 ( يف )و( هنا هذا.(7
 (.1/337) خمتصر املزين, (1/31) األم للشافعيينظر ( (1
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وحملهما مشكل؛  (9),قولنيصار يف صحة اإلبراء على هذا الوجه : والغزايل قال اإلمام
وإن قال: خذ هذا بشرط إبراء, وهو فاسد,  فهو تعليق نه إن قال: إذا عجلت فقد أبرأتك,أل

 سد.أن تربئين, فاألداء فا
لو أبرأ السيد واستأنف العبد  لكن ,سدفاوهو  العبد األداء ابلشرط يبتدأ أن فلعل حملهما

 يف دوام القبض, صار القبض صحيحا. رضى
, وقد حتقق ابإلضافة إىل حالة اإلبراء اءنف, فهل يقول رضاه األول كان رضفلو مل يستأ

 (0)فيقوم دوامه مقام ابتدائه ويكتفي به, فيه تردد.
هو  (3)/وقالوا: ليست املسألة على قولني, واملنصوص هنا فردوا على املزين وأما األصحاب

 (3)الصحيح.
أبرأه مل يصح القبض وال فإذا عجل بعض النجوم على أن يربئه عن الباقي, فأخذه و 

 (5)اإلبراء.
ن كذا بشرط أن تعجل يل الباقي, أو إذا عجلت كذا فقد وكذا لو قال السيد: أبرأتك ع

 (3).وعلى السيد رد املأخوذ فعجل, أبرأتك عن الباقي
  

                                 
يف هذا املوضع: وضع وتعجيل ال  , فقد قال الشافعياشتبه عليه ما قاله الشافعي وذلك ألن املزين( (9

اختلف قوله يف اإلبراء على شرط التعجيل, وليس  جيوز, وأجازه يف موضع آخر, فتوهم أن الشافعي
, فاختلف , وإمنا أجاز التعجيل واإلبراء بغري شرط وأبطلهما مع الشرطاجلواب خمتلفا كما تومهه املزين

(, هناية املطلب 91/033) . ينظر احلاوي للماوردي, ال الختالف القولجوابه الختالف الشرط
 (.331ــــ91/331يف دراية املذهب للجويين )

 (.7/503) (, الوسيط يف املذهب للغزايل91/331( ينظر هناية املطلب يف دراية املذهب للجويين )(0
 ./أ(939)( (3
 (.1/331(, البيان للعمراين )1/333) (, حبر املذهب للروايين91/033) ( ينظر احلاوي للماوردي(3
(, 90/053) (, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/51) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(5

 (.0/355اإلقناع للشربيين )
 (.90/053)(, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/521)( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(3



 جواهر البحرية في شرح الوسيط للقمولي الشافعي

 - 033 - 
 

وما أجازه يف الدين مفروض فيما إذا أدى البعض من غري شرط الرباءة, وتربع رب الدين 
 (9)عجل العبد النجم ويتربع السيد, إببرائه من الباقي.: أن يه هناري ونظ ,ابإلبراء

اإلبراء,  يف صحة تعليق وجيوز إثبات القولني على القولني املتقدمني يف كتاب الضمان
 (0)لكن القول بصحته ضعيف.

اإلبراء قصدا ويصح ضمنا, كما إذا علق  : وال يصح تعليق(3)الزكاةيف كتاب  قال القاضي
 (3)حىت تتبعه أكسابه. يتضمن اإلبراء عن النجوم عند وجود الصفة فإنه عتق املكاتب

إبراء عن مال  أن عتق املكاتب :(3)(وغريه) يدعن املاور يتأيد مبا تقدم  (5)هو[]و
 (7).الكتابة

ابلتعجيز إىل  : فإن أحب أن يصح هذا فلريض املكاتبقول الشافعي واستشكل القفال
وما يبقى يف يده يتبعه  من عبده ماال بشرط أن يعتقه جاز, فإنه يقتضي أنه إذا أخذ (1),هآخر 
 (1)(ال: فلعلهق)ال يتبعه ما يف يده,  ولو أعتق عبده ا له وال يصح؛ ألن العبد ال ميلك,ملك

 (92)ن العبد ميلك.: أأجاب به على القدمي

                                 
 (.903( ينظر املطلب العايل البن الرفعة حتقيق عبد اإلله الطاهر )(9
 (.93/521)لعزيز شرح الوجيز للرافعي( ينظر ا(0
 اةح يف اللُّغة: الربكةح, والنماء, والطهارة, والصالح, وصفوة الشئ, واملدح.( الزَّك(3

 : إِّجيابح طائفٍة من املال يف مال خمصوص ملالك خمصوص. اصطالحاو      
نظر العني ييل: حصة من املال وحنوه, يوجب الشارع بْذهَلا للفقراء وحنوهم , بشروط خاصة. وق

(, ومعجم 9/33(, وأنيس الفقهاء )9/993(, والتعريفات )9/313(, واملعجم الوسيط )5/313)
 (.9/033لغة الفقهاء )

 (.3/522(, مغين احملتاج للشربيين )3/319( ينظر أسىن املطالب لزكراي األنصاري )(3
 ( سقط يف )ط(.(5
 ( سقط يف )و(.(3
 (.91/013) ( ينظر احلاوي للماوردي(7
 (.1/31) ( ينظر األم للشافعي(1
 ( يف )و( فقال: لعله.(1

 .(901( ينظر املطلب العايل البن الرفعة حتقيق عبد اإلله الطاهر )(92
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واحلسني: مراده أن العبد إذا أراد التوصل إىل وقوع العتق أن  وقال القاضيان املاوردي
مث يقول له السيد: إن أعطيتين دينارا فأنت حر, فيجوز؛ ألنه  ,يعجز نفسه فيعود رقيقا

 (9).فة, فيكون واقعا هلا ال ابلكتابةق بصاستئناف عت
من )وألنه ال بد  ن األصح املنع,يه رواية وجهني, وأتقدم ف (0)(ألن هذا)وفيه نظر 

 فسخ. (3)(انفساخها وانشاء
ه من نفسه, فيفسخ السيد مث يعتقه على ما معيعجز  وقال آخرون: مراده أن املكاتب

 :أن أيخذ املال وال يعتقه, وهذا يقتضي أن يكون قوله (3)[جلوازاملال فيصح إال أن فيه غررا, ]
 ويقع العتق ,ضة بل أخذ املال ابنفساخ الكتابةليس على وجه املعاو  ,مث يعتقه على ما معه

 (5)ان.جما
فعت إيل حبصول العتق, أن يقول السيد: إذا عجزت نفسك ود)يلة يف الثقة واحلقالوا 

إال أن العوض فاسد؛  ,فيقع العتق عن الكتابة (3)(فيفعل العبد, املال الذي معك, فأنت حر,
ون للسيد قيمته, ويرد عليه ما وهو ال يكون بدال عن العتق فيك ,ألنه شرط فيه العجز

 (7)أخذ.
  

                                 
 (.901(, املطلب العايل البن الرفعة حتقيق عبد اإلله الطاهر )91/033) ( ينظر احلاوي للماوردي(9
 ( يف )و( ألنه.(0
 ( يف )و( يف انفساخها من إنشاء.(3
 ( يف )ط( اجلواز.(3
(, الشامل البن الصباغ حتقيق 939ــــ932( ينظر املطلب العايل البن الرفعة حتقيق عبد اإلله الطاهر )(5

 (.572بدر العتييب )
 ( سقط يف )و(.(3
(, املطلب 93/521) (, العزيز شرح الوجيز للرافعي1/353) للبغوي ( ينظر التهذيب يف فقه اإلمام(7

 (.939لعايل البن الرفعة حتقيق عبد اإلله الطاهر )ا
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 وكان العوض فاسدا؛ فأعطاه عتق ابلصفة, (9)/ولو علق على جمرد اإلعطاء دون العجز
 (0)ال يصح املعاوضة عليه فيلزمه متام قيمته. ألن املكاتب

ال  رتفع الكتابة, وما مل توقع يف حال الكتابة)من جهة أن التعليق  ؛ه نظر: وفيقال اإلمام
على مال, وهذه مسائل مضطربة خارجة عن ضبط  (3)[آخر] (3)ة(يصح إثبات عقد عتاق

 (5)املذهب.
وأبرأه من الباقي من غري شرط أو عجز العبد نفسه  املكاتبعجله  ولو أخذ السيد ما

 (3)فأخذ السيد ما معه وأبرأه من الباقي أو أعتقه جاز قطعا.
  (7)ولو كان عجله على أن يربئه ففعل عتق, ورجع السيد عليه بقيمته ورجع هو مبا عجله.

 نجوم عند احملل, وله مخسة أسباب:: يف تعذر أداء الالرابعة
وهو عاجز عن أدائه أو أداء بعضه كان  فإذا حل جنم على املكاتب (1)]اإلفالس[ :األول

 (1).ينتهب كان للسيد الفسخ بنفسه أو ابحلاكم, ويتوقف فسخه على ثبوت عجزه إبقراره أو
امتنع من األداء كان للسيد : ال ينبغي أن يشرتط ذلك ملا سيأيت: أنه لو وقال الرافعي

 (92).الفسخ
  

                                 
 ./ب(939)( (9
 (.90/053)(, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/521)( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(0
 ( يف )و( مكرر.(3
 ( يف )ط( أخرى.(3
 (.91/332اية املطلب يف دراية املذهب للجويين )هنينظر ( (5
 (.90/053)(, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/521)( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(3
 ( ينظر السابق.(7
 ( سقط يف )ط(.(1
 (.90/053)(, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/592)للرافعي ( ينظر العزيز شرح الوجيز(1

 (.93/592)( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(92
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وفيه نظر ملا سيأيت: أن السيد يف هذه احلالة ال يتمكن من الفسخ بنفسه وال بد من 
 (9)., ولو متكن مل يكن سبب الفسخ العجزالرفع إىل احلاكم

 (0)واحللول والعجز. وت الكتابةوأما فسخ احلاكم فيتوقف على ثب
 (3).(3)قبل قولهفي إذا فسخ بنفسه أن يشهد عليه لئال ينازعه فيه املكاتب ويستحب له

استحب له  (3)[]املكاتببل له أتخريه, ولو استمهل  (5)[على الفور]وليس هذا الفسخ 
 (1)له أن يفسخ. (7)]مث[ أن ينظره

 (1)دوق.نوالص ما يخرج املال من احلانوت واملخزنوإذا طالبه فال بد من اإلمهال بقدر 
 (92): أن للسيد الفسخ.والغزايل فإن كان ماله غائبا فقد أطلق اإلمام

وإن   إىل حضوره, فقالوا: إن كان على مسافة القصر مل يلزمه اإلمهال (99)وفصل غريمها
 (90)كان دوهنا لزمه.

  

                                 
 (.935هر )( ينظر املطلب العايل البن الرفعة حتقيق عبد اإلله الطا(9
 (.90/053)(, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/592)( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(0
 مع ميينه. كان القول قول املكاتب(: 1/319يف التهذيب ) ( قال البغوي(3
 (.91/013) (, احلاوي للماوردي1/319) ( ينظر التهذيب للبغوي(3
 ( يف )ط( "على القول" واملثبت من )و( موافق ما يف العزيز والروضة.(5
 ( سقط يف )ط(.(3
 يف )ط(.( سقط (7
 (.90/053)(, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/599)( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(1
 ( ينظر السابق.(1

 (.91/333دراية املذهب للجويين ) هناية املطلب يف, (7/503) ( ينظر الوسيط للغزايل(92
 وغريمها. وابن الصباغ البغويمنهم: ( (99
(, روضة الطالبني وعمدة 93/599)(, العزيز شرح الوجيز للرافعي1/310) ( ينظر التهذيب للبغوي(90

 (.90/055)املفتني للنووي
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وإن  ,يفسخ (9)(ومل)يف احلال بيعت  فإن أمكن البيع ,ولو كان املال عرضا والنجم نقدا
 (0): ال يفسخ.قال الصيدالين لكساد أو غريه, بيعها إىل مدةاحتاج 

 (3).: له الفسخونزله منزلة غيبته, وقال واستبعده اإلمام
 (3): وهذا أظهر.قال الرافعي

 (5)وال يزاد على ثالثة أايم. ,: ميهلواحلسني والبغوي وقال القاضيان املاوردي
 (3)على هذا. ويظهر تنزيل كالم الصيدالين

إن كان وإذا كان الفسخ لعجزه عن بعض النجوم أخذ الباقي منه؛ ألنه كسب عبده, و 
 (1)رد. (7)/أخذ شيئا من الصدقات

 فإنه يرد إىل الورثة لئال يكون ,وكذا لو كان مورث سيده أوصى له بشيء ومات وقبضه
  (92).لعبد وارثه, والفسخ يقع من حينه ال من أصل الكتابة (1)]وصية[

ه كالوديعة, ري إىل أخذلزم التأخ ,(99)مليء, فإن كان حاال على : لو كان له دينفرع
 (90)وإن كان مؤجال أو على معسر مل يلزم.

  
                                 

 ( سقط يف )و(.(9
 (.90/055)(, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/599)( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(0
 (.91/333ينظر هناية املطلب يف دراية املذهب للجويين ) ((3
 (.93/599)( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(3
لب العايل البن الرفعة حتقيق (, املط91/015) احلاوي للماوردي (,1/310) ( ينظر التهذيب للبغوي(5

 (.931عبد اإلله الطاهر )
 (.931( ينظر املطلب العايل البن الرفعة حتقيق عبد اإلله الطاهر )(3
 ./أ(930)( (7
 (.90/053)(, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/592)( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(1
 ( سقط يف )ط(.(1

 (.0/333(, أسىن املطالب )932( ينظر املطلب العايل البن الرفعة حتقيق عبد اإلله الطاهر)(92
 (.9/953) (, الزاهر يف غريب ألفاظ الشافعي0/512( املليء: الغين القادر. ينظر املصباح املنري )(99
 (.1/379(, البيان للعمراين )1/313) حبر املذهب للروايين (,1/310) ينظر التهذيب للبغوي( (90
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كان من جنس النجوم ففيه أقوال أنه إن   :وغريه وإن كان على السيد, فقد أطلق الرافعي
 (9)قاص.الت

ما فيه, وإن كان من غري جنسها أداه السيد : ال أتيت إذا كان الدين مسلَّ وقال القاضي
  (3)إىل النجوم. (0)ويصرفه[ ليبيعه]إليه 

جوزانه أو غائب إبذن السيد أو دونه, سواء  : إذا حل النجم واملكاتبالسبب الثاين
, أو غاب بعد حلوله بغري إذن السيد فله الفسخ يف احلال, وهل له الفسخ بنفسه منعناه

 :وجهانفيه  ابحلاكم أو ال يفسخ إال ابحلاكم؟,و 
 .وعليه لو فسخ بنفسه أشهد عليه : أوهلما,(3)أصحهما

عذر احلصول وحيلف مع لول, وتواحل ت عند احلاكم الكتابةال بد أن يثب :وعلى الثاين
 (5)ذلك؛ ألنه قضاء على الغائب.

: فيحلفه أنه ما قبض النجوم منه وال من وكيله وال أبرأه وال أحال به وال قال الصيدالين
 (3).يعلم له ماال حاضرا

 (7)تتفرع على جواز احلوالة ابلنجوم.: وذكر احلوالة قال الرافعي
 (1)وهذه اليمني واجبة أو مستحبة؟. فيه الوجهان املعروفان يف ابب القضاء على الغائب.

  

                                 
 (.90/055)ي(, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنوو 93/599)( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(9
 ( يف )ط( ليبيعه وتوفا.(0
(, 90/055)(, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/599)( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(3

 (.939له الطاهر )املطلب العايل البن الرفعة حتقيق عبد اإل
 : الصحيح., وقال النووي: الظاهر( قال الرافعي(3
 (.90/055)وعمدة املفتني للنووي(, روضة الطالبني 93/590)( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(5
 ( ينظر السابق.(3
 (.93/590)( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(7
. جتب إال بطلب مستحقها وهذه اليمني استظهار عند أكثر أصحابنا؛ ألن اليمني ال: ( قال املاوردي(1

 (.91/017) ينظر احلاوي للماوردي
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للغائب مال حاضر, قال األكثرون: ليس للحاكم أن يؤدي النجوم منه  (9)(لو كان)
 (0)ال.عجز نفسه لو كان حاضرا ومل يؤد امل وميكن السيد من الفسخ؛ ألنه رمبا

يستقل ابلفسخ أو البد فيه وجهني بنامها على أن السيد  :(3)وحكى صاحب الذخائر
 ,.من احلاكم
 : ليس للحاكم التوفية.األولفعلى 
 : له ذلك.الثاينوعلى 

 (3)ه: وال أعلم له ماال حاضرا. حلفأنه يقول يف :وعليه يدل قول الصيدالين
الزمة من جهة العبد, ومقتضاه: أن يؤدي احلاكم عنه  وقد تقدم رواية وجه: أن الكتابة

 (5)ما لزمه أداءه.
مث بدا له يف إنظاره مل  ,ولو كان السيد أذن له يف السفر بعد احللول لتحصيل النجوم

واحللول والغيبة,  ويثبت الكتابة ,سخ يف احلال بنفسه, لكن يرفع األمر إىل احلاكميكن له الف
 ليعرفه احلال. حاكم بلد املكاتب أنه رجع عن إنظاره, فيكتب احلاكم إىل (3)(ويذكر)وحيلف 

: أان أؤدي وإن قال إىل حاكم بلد السيد ليفسخ إن شاء,ب به فإن عجز نفسه كت
فإن كان لسيده وكيل هناك سلمه إليه, فإن أىب يثبت للسيد حق الفسخ, وللوكيل  النجم,

 (1)إن كان وكله فيه. (7)/الفسخ أيضا
 (1)؛ الحتمال عزله.: أن حق الفسخ ال يثبت ابالمتناع من التسليم إىل الوكيلوجهوفيه 

                                 
 ( يف )و( ولو كان.(9
 (.90/053) (, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/590) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(0
يع.(3  ( وهو: جملي بن مجح
 (.930( ينظر املطلب العايل البن الرفعة حتقيق عبد اإلله الطاهر )(3
 (.930(, املطلب العايل البن الرفعة حتقيق عبد اإلله الطاهر )91/919) ( ينظر احلاوي للماوردي(5
 ( سقط يف )و(.(3
 ./ب(930)( (7
 (.90/053) (, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/590) لعزيز شرح الوجيز للرافعي( ينظر ا(1
 ( ينظر السابق.(1
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احلاكم إبيصاله إىل سيده بنفسه أو بغريه, ويلزمه ذلك يف  هوإن مل يكن هناك وكيل أمر 
وعلى السيد الصرب إىل أن  الطريق فيلزمه مع أول رفقة يخرج, احلال إال أن حيتاج إىل رفقة يف

 (9).الربيعمضت ومل حيضره فله الفسخ, هذا ما نقله فإن ]الوصول ميضي مدة إمكان 
كان إليه سواء   مسري املكاتب (0): أن ال فسخ حىت متضي مدة إمكان[وحكى املزين
 فيه.وغلط  (3).هناك وكيل أم ال

علمه أو ]: ولو مل يكن يف بلد السيد حاكم, وكتب السيد إىل العبد قال ابن كج
 وأمره ابلتسليم إىل رجل عيَّنه فامتنع, فعندي أنه كما لو امتنع بعد كتاب القاضي (3)[ابحلال

 (5)وعلم به.
إىل وكيل السيد وابن أنه كان  املكاتب فيما لو سلم) :وجهنيفيه  وحكى ابن القطان

ومل  خمصوصان مبا إذا قال احلاكم: إن فالان وكيله (3)(قال: ومها عندي؟, املكاتب يربأعزله هل 
 (7)أيذن ابلتسليم إليه, فأما إن أمره به فيربأ بال خالف.

ولو أنظره ومل أيذن له يف السفر, فإن جوزانه له فاحلكم كذلك, وإن منعناه منه, قال 
  (1): للسيد أن يعجل الفسخ وال يلزمه التوقف إلعالمه.املاوردي

 اء مع القدرة.: االمتناع من األدالثالث
 (1).م مل جيرب على أدائها على املذهبعلى النجو  فإذا امتنع من األداء مع القدرة

                                 
 ( ينظر السابق.(9
 ( سقط يف )ط(.(0
 (.1/339) ( ينظر خمتصر املزين(3
 ( يف )ط( "وعلمه ابحلال" واملثبت من )و( موافق ما يف العزيز والروضة.(3
 (.90/053) (, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/593) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(5
 ( سقط يف )و(.(3
 (.90/053) (, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/593) الوجيز للرافعي ( ينظر العزيز شرح(7
 (.91/017) ( ينظر احلاوي للماوردي(1
له أن ميتنع من األداء ويعجز نفسه, مث يقال ( أي: أنه الجيرب على أداء املال, وإن كان معه وفاء, و (1

 (.1/319) للسيد: إن شئت فافسخ العقد, وإن شئت فاصرب حىت يؤدي. ينظر التهذيب للبغوي
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 ,أنه يلزمه املشيئة إذا علق السيد العتق مبشيئة عبدهوهو كوجه تقدم فيما  ,وقيل: يلزمه
 (9)أن يفسخ من غري حاجة إىل احلاكم.وللسيد 

 (0)فع إىل احلاكم؛ الختالف العلماء.: أنه ال بد من الر وعن املاوردي
 (3): نعم.(3)الفسخ؟. فيه وجهان, أظهرمها وهل للمكاتب

أجنيب أبداء النجوم, فهل جيرب السيد على القبول أو ميكن من الفسخ؟.  لو تطوع :فرع
 (3) (5).ابلثاين فيه وجهان: جزم اإلمام

كسائر   (7)(ربأ ذمته, ويعتقت)إذا كان بغري إذنه حىت  ل ففي وقوعه عن املكاتبقبولو 
 (1)املعاوضات أو ال يقع عنه وال يعتق نظرا للتعليق؟. فيه وجهان, أقيسهما: أوهلما.

 نون.: التعذر ابجلالرابع
 (1)نفسخ جبنون العبد.ال ت املذهب املشهور: أن الكتابة وقد تقدم أن

 فإذا حل النجم وقد جن, وأراد السيد الفسخ فال بد أن أييت احلاكم ويثبت عنده الكتابة
 (92).حيلفه احلاكم على بقاء االستحقاق, كذلك قاله الرافعيواحللول, ويطالبه ابلنجم, و 

  

                                 
 (.90/053)  للنووي(, روضة الطالبني وعمدة املفتني93/593) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(9
 (.91/015( ينظر احلاوي للماودي )(0
 : أصحهما., وقال النووي( كما قال الرافعي(3
 (.90/057) (, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/593) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(3
 (.91/372( ينظر هناية املطلب يف دراية املذهب للجويين )(5
 (: أصحهما: له الفسخ.90/051يف الروضة ) ( قال النووي(3

 

 ( يف )و( يربئ ذمته أو يعتق.(7
(, 90/051) (, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/593) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(1

 (.959املطلب العايل البن الرفعة حتقيق عبد اإلله الطاهر )
 /ب(.905اللوحة رقم ) (,033صفحة رقم ) ( ينظر(1

 (.93/593) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(92
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وينبغي أن يتعرض يف احللف أيضا إىل عدم علمه مبال حاضر له كما تقدم عن 
 (9)يف الغائب. الصيدالين

ال على الصحيح, وكذلك مل يتعرض له ويف املطالبة هبا نظر؛ ألنه ال جيب أداء امل
 (0)., وال ابن الصباغالبندنيجي

أداه عن الواجب عليه ليعتق, وال يتمكن  (3)(ماال)احلاكم للمجنون  (3)/مث إن وجد
 (5)ر. كما موخلف ماال السيد من الفسخ خبالف ما إذا غاب

 (3)عليه. ف للمجنون ابملصلحة, والغائب ال نظر له: أن احلاكم يتصر والفرق
 (1)احتماال. (7)]فيه[ اإلمام ىدوأب

احلرية أدى عنه, وإن رأى أنه يضيع  يف للمكاتب : إن رأى احلاكم مصلحةوقال الغزايل
 (1)إذا عتق فال.

إن السيد إذا وجد له ماال يستقل  :: وهو جيد, لكنه قليل النفع مع قولناقال الرافعي
 (92)خذه, إال أن يقال: احلاكم مينعه األخذ يف هذه احلالة.أب

 .سيد من الفسخلمجنون ماال ميكن الوإن مل جيد احلاكم ل
  

                                 
 /ب(.930اللوحة رقم ) (,079صفحة رقم ) ( ينظر(9
 (.953( ينظر املطلب العايل البن الرفعة حتقيق عبد اإلله الطاهر )(0
 ./أ(933)( (3
 ( سقط يف )و(.(3
(, روضة 93/593) ب(, العزيز شرح الوجيز للرافعي/930اللوحة رقم ) (,070صفحة رقم ) ( ينظر(5

 (.90/057) الطالبني وعمدة املفتني للنووي
 (.90/057) ووي(, روضة الطالبني وعمدة املفتني للن93/593) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(3
 ( سقط يف )ط(.(7
 (.91/333( ينظر هناية املطلب يف دراية املذهب للجويين )(1
 (.7/507( ينظر الوسيط يف املذهب )(1

 (.93/593) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(92
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فإن ظهر له مال بعد ذلك أو أفاق وأحضر ماال كان  ,, ولزمه نفقتهفإذا فسخ عاد قنا 
 (9)دفع إىل السيد وحكم بعتقه ونقض التعجيز والفسخ كذا أطلقوه. له قبل الفسخ

وإال فال؛ ألنه فسخ حني تعذر  ,انقضالسيد  (0)]يد[ال يف : إن ظهر املوقال اإلمام
 (3)الوصول إىل حقه, كما لو كان غائبا.

خبالف ما إذا أفاق وأثبت أنه وىفَّ السيد, فإنه يتبني عتقه  هويرجع السيد عليه مبا أنفق
ه نسي القبض, ففي رجوعه به وبطالن الفسخ, وال يرجع السيد مبا أنفقه إال أن يدعي أن

 :جهانو 
  (3): أنه ال يرجع.األصح

 .: املوتالسبب اخلامس
فيكون مات رقيقا, فال يورث, , قبل إيفاء النجوم يقتضي انفساخ الكتابة موت املكاتب

 (5)لنجوم أم ال.اب ف وفاءً لَّ خكسابه لسيده, وجتهيزه عليه سواء وأ
لو وكل بدفع النجم األخري إىل السيد ومات, فقال أوالده األحرار: و هنع هللا يضر:  قال الشافعي

وال يكفي  م السيد, صدق إال أن يقيموا بينة,قبل موت أبينا فمات حرا, وكذهب دفعه الوكيل
والسيد يقر  واملوت يوم االثنني, إال أن يقولوا قبل طلوع الشمس, ثننيفعه يوم االولوا دأن يق

  (3)بل.مل تقبل, أو وكيل السيد قح  ابلقبض وكيل املكاتب ولو شهد أبنه مات بعد غروهبا,
  

                                 
 (.90/057) (, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/593) للرافعي( ينظر العزيز شرح الوجيز (9
 ( سقط يف )ط(.(0
 .(90/057) (, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي91/333( ينظر هناية املطلب للجويين )(3
 (.93/593) (, العزيز شرح الوجيز للرافعي1/313) للبغوي ( ينظر التهذيب يف فقه اإلمام(3
 (.90/051) روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي(, 93/595) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(5
 (.1/57) ( ينظر األم للشافعي(3
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 (3)أو حبسه لزمه أجرة مثله. ةدميف عمل  السيد املكاتب (0)(9)[خراستس]لو : فرع
وإن عجز فهل لسيده  عتق, (3)(فأداها)ها, ؤ وإذا حلت النجوم, فإن كان معه وفا
 (3) (5)أوهلما. أصحهما: :قوالن؟. فيه الفسخ يف احلال أو عليه إمهاله قدر تلك املدة

خذت منه ردت فإن كانت قد أح  ي الثاين, ال جيب على السيد أجرة,: وعلقال القاضي
مثل  (1)[هيلويخ, ]إذا حبسه لزمه أجرة املثل يف األصح (7)(قول العراقيني)إليه, وهو مقتضى 

 (1)تلك املدة يف القول األخر.
 (92): ال يسرتد.وقال اإلمام

يلزمه أن يستأنف له مدة  على وجه آخر, فقال: (99)/: القول الثاينوحكى الفوراين
وجيري القوالن  ,يلزمه مجيع املهر والنفقة وبىن عليه أن السيد إذا استخدم العبد املزوج ,الكتابة

فيما لو ابعه السيد, وقلنا: ال يصح, فاستوىل عليه املشرتي واستخدمه أو حبسه, واألجرة هنا 
 (90).للسيد

                                 
 .والعزيز للرافعي ( يف )ط( "استمحر" واملثبت من )و( موافق ما يف الوسيط للغزايل(9
 : من سخر وسخره: كلفه ما ال يريد وقهره وكلفه عمال بال أجر.استسخر( (0

 (.9/309ويقال سخر هللا اإلبل: ذللها وسهلها.  ينظر املعجم الوسيط ) 
(: 0/313ال الشريازي يف املهذب), وقمن القولني (: وهو األصح1/353اين يف البيان)ر (قال العم(3

 وهو الصحيح.
 ( سقط يف )و(.(3
 : وهذا وهو القياس.( قال اإلمام(5
 (.93/597) (, العزيز شرح الوجيز للرافعي91/333( ينظر هناية املطلب يف دراية املذهب للجويين )(3
 كالم العراقيني.  ( يف )و((7
 ( يف )ط( ويخله.(1
(, املطلب العايل حتقيق عبد اإلله 1/353(, البيان للعمراين )0/313( ينظر املهذب للشريازي )(1

 (.932الطاهر )
 (.91/333( ينظر هناية املطلب يف دراية املذهب للجويين )(92
 ./ب(933)( (99
 (.932ب العايل له حتقيق عبد اإلله الطاهر )(, املطل90/399( ينظر كفاية النبيه البن الرفعة )(90
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 :فطريقانولو حبسه ظامل أو سلطان أو استوىل عليه, 
 : إجراء القولني.أصحهما

  (9): القطع ابألول.والثاين
, ونقضتها, ورفعتها, وأبطلتها, السيد: فسخت الكتابة: حيصل الفسخ بقول فرع

 (0)وعجزت العبد.
 (3), مل تكن عليها.األم: ولو قال له بعد التعجيز: أقررتك على الكتابة (3)]يف[ قال

 (3)ما يقتضي إثبات خالف فيه. (5)القراض: وقد مر يف قال الرافعي
 (7)على التعليق, وهذا ال يصلح له. , فإن االعتماد يف الكتابة: ليس هذا كالقراضقال النووي

املال مل يكن للسيد  ولو مل يطالبه السيد بعد حلول النجم مدة, مث أحضر املكاتب
 (1)االمتناع من قبضه.

  

                                 
 (, والسابقني.1/72) ( ينظر األم للشافعي(9
 (.90/051) (, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/593) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(0

 

 ( سقط يف )ط(.(3
 (.1/19) ( أي: حىت جيدد له كتابة غريها. ينظر األم للشافعي(3

: بكسر القاف مشتق من القرض وهو القطع, ومسي بذلك ألن املالك قطع للعامل القراض( (5
 .ف فيها وقطعة من الربح, وأهل احلجاز يسمونه قراضا والعراق مضاربةقطعة من ماله يتصر 

(, الزاهر يف 095اصطالحاً: أن يد فع مااًل ملن يتجر فيه والربح مشرتك. ينظر حترير ألفاظ التنبيه ) 
 (.5/002(, هناية احملتاج )3/317(, مغين احملتاج )933)ص: غريب ألفاظ الشافعي

 (.93/593) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(3
 (. 90/051) روضة الطلبني وعمدة املفتني للنوويينظر ( (7
 (.90/051) لبني وعمدة املفتني للنووي(, روضة الطا93/593) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(1
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 :صوروفيها  (9),والنجم على املكاتب : يف ازدحام الديوناملسألة اخلامسة
مبعاملة أو جناية عليه أو ولده أو ملكه, وليس  (0)[للسيد]ديون : أن تكون عليه األوىل
, وإن تراضيا مضيجوم, أنفإن تراضيا على تقدمي الدين وأتخري ال (3)[ا,ميفي هب]يف يده ما 

 (3) على عكسه عتق.
 (5)به.ن الدين ال يسقط, فللسيد مطالبته أ : والظاهرقال الرافعي
 (3): وهو املذهب.قال النووي

 (7)وجه: أنه يسقط. ج من كالم اإلمامويخر 
 أجيب السيد, وهل له تعجيزه أخذه عن الدينوالسيد  فلو أراد العبد إعطاءه عن النجوم

 (1)قبل أخذه عن الدين؟. فيه وجهان.
ولو أداه العبد وأراد النجوم وأخذه السيد عن الدين, واتفقا على ذلك فيحمل على مراد 

 (1).السيد أو العبد وجهان, رجح كل منهما
  

                                 
(: مقصود املسألة؛ القول فيما إذا انضمت إىل النجوم ديون على 93/597يف العزيز ) قال الرافعي( (9

, وبعد أو لغريه, أو هلما؛ وأهنا كيف تؤدى يف حال بقاء الكتابة؛ إما للسيد وحده, املكاتب
 .ارتفاعها؟

 ( يف )ط( للسيد ديون.(0
 ( يف )ط( ما يفي هبا.(3
 .(90/051(, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي )93/597ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي )( (3
 (.93/591) العزيز شرح الوجيز للرافعي( ينظر (5
 (.90/051) ( ينظر روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي(3
 (.91/320( ينظر هناية املطلب يف دراية املذهب للجويين )(7
 (: أصحهما.90/032يف الروضة) (: أوجههم: نعم, وقال النووي93/591يف العزيز) ( قال الرافعي(1
: أن املصدق السيد. ينظر هناية املطلب يف دراية , وعن الصيدالين: أن املصدق املكاتب( فعن القفال(1

 (.93/591) (, العزيز شرح الوجيز للرافعي91/323املذهب للجويين )
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وقال السيد:  : قصدت النجوم,لنية, فقال املكاتبفيما إذا اختلفا يف ا :فائدهتماظهر وت
 بل قصدت قضاء الدين.

  (9): حيلف العبد.الثاين: حيلف السيد. وعلى األولفعلى 
, أو توافقا على ولو صدق السيد العبد يف قصد النجوم, وقال: مل أرد شيئا أو ابلعكس

يف  :إن قلنا ,وكذا يف الثانية ذهب: أن يعتق العبد يف األوىل,فقياس امل ئا يقصدا شيأهنما مل
 (3), وللسيد الفسخ.(0)األوىل يعتمد نية السيد

 يما إذا كان عليه َدينان, أحدمها, خرج على الوجهني, ف(3)إن قلنا: يعتمد نية العبدو 
 ؟.شاءرهن, فأدى ومل ينو شيئا, هل يوزع أو يصرفه إىل أيهما 

 : ال يعتق وللسيد الفسخ.األولفعلى 
 (5): إن عني النجوم عتق, وإال فال.الثاينوعلى 

 (1)( 7)يخرج على هذين الوجهني. :أيضا( 3)ويف احلالة الثالثة
  

                                 
 (.937( ينظر املطلب العايل البن الرفعة حتقيق عبد اإلله الطاهر )(9
 دي.( ألنه القابض, والعربة بقصده يف القبض ال بقصد املؤ (0
(, املطلب العايل البن الرفعة حتقيق عبد 91/323( ينظر هناية املطلب يف دراية املذهب للجويين )(3

 (.937اإلله الطاهر )
 ( وهو املؤدي, واعربة بقصد املؤدي ال بقصد القابض.(3
(, 90/032)  وعمدة املفتني للنووي(, روضة الطالبني93/591) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(5

 (.937املطلب العايل البن الرفعة حتقيق عبد اإلله الطاهر )
 ( وهي: إذا توافقا على أهنما مل يقصدا شيئا.(3
سخ وإن ( قال ابن الرفعة: إن قلنا يف مثلهما يف الدينني أنّه يوزع عليهما, وكذلك هاهنا, وللسّيد الف(7

 جيوز أن يرجع إىل تعيني يحرجع إىل تعيني العبد, وعلى رأي الّصيدالين قلنا مبقابله فعلى رأي القفال
 (.931السّيد, وجيوز أن ال يرجع إليه. ينظر املطلب العايل حتقيق عبد اإلله الطاهر )

 السابق.( ينظر (1
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 (9)/جنيب أوالديون, إما ابملعاملة أو ابجلناية, إما أل : إذا اجتمع على املكاتبالثانية
إذا مل يف  الغرماء (3) (3)[التمسهإذا ] يف احلجر عليه( 0)[ر]كاحللنجوم فهو للسيد أو هلما وا

  (5)أمواله بينهم. وقسمت ساواه يف وجه,مبا عليه أو  ما معه
فله أن يقدم ما شاء من النجوم وغريها,  (3)(أو لغريه)عدم التماسهم فإن مل حيجر عليه ل

فلو عكس وقدم  ألجنيب مث أرش اجلناية املختص به,واألوىل: أن يقدم دين املعاملة املختص اب
  (7)ا يف ذمته.وبقتعتق,  النجوم

  

                                 
 ./أ(933)( (9
 ( يف )ط( "كاحلجر" واملثبت من )و( موافق ما يف العزيز والروضة.(0
 ( سقط يف )ط(.(3
 االلتماس: الطلب برفق, ومنه: التماس العفو: طلبه برفق.( (3

(, التعريفات 13وقيل: هو الطلب مع التساوي بني اآلمر واملأمور يف الرتبة. ينظر معجم لغة الفقهاء)
 (.33ين )للجرجا

 (.90/032) (, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/591) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(5
 ( سقط يف )و(.(3
(, 90/039) ة الطالبينوعمدة املفتني للنووي(, روض91/031) ( ينظر احلاوي الكبري للماوردي(7

 (.972املطلب العايل البن الرفعة حتقيق عبد اإلله الطاهر )
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 (0).حبصوله ابلصفة السابقة(9)تق اجلاينيف ع عتقه اخلالف : وال جييء يفقال ابن الصباغ

إبذنه  ويف تعجيلها بغري إذنه, وليس له تعجيل دين عن السيد ,وله تعجيل النجوم
 (3)عن النص. ديون السيد حكاه البغوي جيلويف معناها تع القوالن يف تربعاته إبذنه,

 (5)منه. يل النجوم كما يف اهلبةالقولني يف تعج( 3)وأجرى مجاعة 
 (1()7)أظهر. :(3)أنه ال فرق بني النجم األخري وغريه, واألول :وأفهم إيراد ابن الصباغ

: فإن كان غقال ابن الصبا  ملعاملة أو ابجلناية احلجر عليه,وإن التمس أصحاب الديون اب
 (92).(1)غري السيد أجيب إليه, وإن كان السيد مل جيب

  

                                 
يف موضع: ينفذ عتقه,  وأما عتق العبد اجلاين قبل فكاكه من اجلناية فقد قال الشافعي: ( قال املاوردي(9

وقال يف موضع آخر: ال ينفذ عتقه, فقد ذكر يف نفوذ عتقه قولني, فاختلف أصحابنا يف حمل القولني 
: القوالن يف جناية اخلطأ, فأما جناية العمد فينفذ عتقه قوال واحدا. قال: فمنهم من طرقعلى ثالث 
: قالا إذا كانت خطأ فال ينفذ عتقه قوال واحدا ومنهم من : القوالن يف جناية العمد فأمقالومنهم من 

القوالن يف العمد واخلطأ معا فإن سوينا بني العمد واخلطأ سوينا بني املوسر واملعسر, فإن فرقنا بني العمد 
 :وجهانواخلطأ ففي تفريقنا بني املوسر واملعسر 

 ابليسار وإنظاره ابإلعسار. : ال فرق بني يسار السيد وإعساره إال يف تعجيل الغرمأحدمها
 (92/373) . ينظر احلاوي للماوردي: يفرق بني املوسر واملعسرالثاين

 (.93/591) (, العزيز شرح الوجيز للرافعي301( ينظر الشامل البن الصباغ حتقيق بدر العتييب )(0
 (.1/379) للبغوي هذيب يف فقه اإلمام( ينظر الت(3
 وغريهم. وابن الصباغ والبندنيجي والروايين املاورديمنهم: ( (3
(, الشامل البن الصباغ حتقيق بدر العتييب 1/379) (, حبر املذهب للروايين91/031( ينظر احلاوي )(5

 (.970(, املطلب العايل البن الرفعة حتقيق عبد اإلله الطاهر )397)
 .( أي: ما ذكره البغوي(3
 ( قال ابن الرفعة: أشبه.(7
 (.970( ينظر املطلب العايل البن الرفعة حتقيق عبد اإلله الطاهر )(1
 ( أي: ال حيجر عليه ابلتماسه.(1

 (.397الشامل البن الصباغ حتقيق بدر العتييب ), (91/031) ( ينظر احلاوي للماوردي(92
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فيما إذا التمس صاحب أرش اجلناية احلجر: إن كان أرشها أكثر من  وقال املاوردي
 (0).واتبعه الروايين (9),هني يف اإلجابةقيمته أجيب, وإن كان قدرها احتمل وج

 (3)ة ابلغة ما بلغت, والصحيح خالفه.يضمن أرش اجلناي وهو تفريع على أن املكاتب

 :طريقان( 3)[جلةاملؤ ]ففي حلول الديون وإذا حجر عليه, 
 (3)يف كتاب التفليس. : أن فيه القولني املتقدمني(5)أحدمها
اجلميع وإال فعلى الديون : القطع أبهنا حتل. فإن قلنا: حتل, قسم املال على والثاين

 (7)احلالة.

                                 
 (.91/031) ( ينظر احلاوي للماوردي(9
 (.1/379) ( ينظر حبر املذهب للروايين(0
 (.973( ينظر املطلب العايل البن الرفعة حتقيق عبد اإلله الطاهر )(3
 والرضة, وهذا هو الصواب.( يف النسختني "الديون املعجلة" واملثبت من العزيز (3
 : أصحهما.: أظهرمها, وقال النووي( قال الرافعي(5
 وبه قال مالك؛ ألن احلجر يوجب تعلق الدين ابملال, فيسقط األجل كاملوت.حيل, : نعم, أحدمها ((3

  .جيل التخفيف ليكتسب يف مدة األجل ما يقضي به الدين: ال؛ ألن املقصود من التأوأصحهما
 (.5/3ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي )

 (.90/032) (, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/591) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(7
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 :خالف ويف كيفية القسمة

 الديون, وال يقدم بعضها على بعض.يقسم على قدر : أنه (9)اأحدمه
والعروض. مث أرش اجلناية املعاملة ويسوي بني اإلميان : أنه يقدم دين وأصحهما

 (3) (3)النجوم. (0)[على]

جين عليه, فإن بقي شيء دفع إىل 
َ
فعلى هذا إن بقي شيء بعد إيفاء الديون دفع إىل امل

فإن  لسيد تعجيزه,وا السيد, وإن مل يكن بقي بعد الديون شيء فلكل واحد من اجملين عليه
وإن  ,من حق السيد, وتعلق اجملين عليه برقبته وبرئت ذمة املكاتب فعال انفسخت الكتابة

مل يخرته  , وإناختار مستحق األرش تعجيزه دون السيد, فإن اختار السيد الفداء بقيت الكتابة
 (5)فسخها احلاكم وابعه يف اجلناية.

 (3).أوال مل يعتق إال برضى الغرماء ولو أدى احلاكم النجوم

: أنه يضارب أرابب الديون به, (1)فاألصح (7)/ولو كان للسيد مع النجوم دين معاملة
ومستحق األرش  بعض حقه, كان للسيد رماءلسيد والغوعلى األول لو أخذ كل واحد من ا

 (92)(1)(على املذهب.)تعجيزه دون أرابب املعاملة 

                                 
 : وهو ظاهر النص.ي( قال الرافع(9
 ( يف )ط( طمس, واملثبت من )و( موافق ما يف العزيز.(0
 (.90/039)(, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي502ــ591)( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(3
. , وإمنا األول إذا رضوا ابلتسويةأبو الطيب: ال خالف أن هذا الثاين مذهب الشافعي وقال القاضي( (3

 (, واملصدرين السابقني.1/379) ينظر حبر املذهب للروايين
 (.1/379) (, التهذيب للبغوي1/379) ملذهب للروايين( ينظر حبر ا(5
 (.1/379) ( ينظر حبر املذهب للروايين(3
 ./ب(933)( (7
 : األشبه.( قال الرافعي(1
 سقط يف )و(. ((1

(, 93/500)  (, العزيز شرح الوجيز91/321( ينظر هناية املطلب يف دراية املذهب للجويين )(92
 (.90/030) روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي
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  انفسخت, وإن اختار  نفسه فاختار السيد فسخ الكتابة لو عجز املكاتبالثالثة: 
 .ال حيصل مبجرد التعجيز]و  ,ذلك دونه ففيه الوجهان املتقدمان املكاتب

 (3).(0)وجهانانفسخت ففي سقوط دين املعاملة الذي للسيد  (9)وحيث[

يف ذمة عبد دين فملكه, وغريه: أنه إذا كان له  : الوجهان املتقدمان يف الرهناأصلهم
 هل يسقط؟.

 (5)أنه ال يسقط. (3)(:األصح)

 (3).ومنهم من جزم ابلسقوط هنا

ودين , وال يسقط أرش اجلناية فيما إذا انفسخت مبوت املكاتب :وأجرامها القاضي
 ه السيد.إال أن يفدياملعاملة لغري السيد, بل يباع يف األرش 

 (7)فيه على املذهب. يباعال وأما دين املعاملة فال يتعلق برقبته, و 
 فثالثة ماهبأو اجلناية, فإن مل يف  مث يصرف ما يف يده إىل ديون غري السيد ابملعاملة

 :أوجه
 : أنه يقسم بينهما ابلسوية.(1)أصحها

  

                                 
 ( يف )ط( ال حيصل مبجرد التعجيز وجب.(9
 (: أصحهما.90/039يف الروضة) (:أنه يسقط, وقال النووي91/327يف هناية املطلب) ام( قال اإلم(0
 (.913)(, املطلب العايل البن الرفعة حتقيق عبد اإلله 93/502)( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(3
 ( يف )و( واألصح.(3
 (.913( ينظر املطلب العايل البن الرفعة حتقيق عبد اإلله الطاهر )(5
 (.1/311للعمراين ) ( ينظر البيان يف مذهب اإلمام(3
 (.90/030) البني وعمدة املفتني للنووي(, روضة الط93/500) ( ينظر العزيز سرح الوجيز للرافعي(7
 : أرجحها.( قال الرافعي(1
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 (3()0).الثانية املتقدم يف الصورة (9)(الصحيح,): تقدمي دين املعاملة؛ وهو قياس هماواثني
فإن  هذا إن فضل منه شيء بقي يف ذمته, وإن فضل عنه شيء صرف إىل األرش, فعلى

 بة ما يويف به إن مل يفده السيد.مل يوف به بيع من الرق
 :فوجهانقبل أن يقسم املال  ولو مات املكاتب

 بني ديين املعاملة واألرش. : أنه يسوىأصحهما
 .وعلى األول يسوى بينهما أيضا : يقدم دين املعاملة أيضا,والثاين
 (3)رش وهو بعيد, فلو مات, قدم أيضا.: يقدم األواثلثها

: تسقط أروش ريجسقال ابن  ه ومل يقسم ما يف يده,مل يعجز نفسو  ولو مات املكاتب
إىل السيد ابالنفساخ, فعلى هذا يتعني صرف  , واملال يعودتعلقها من الرقبةم اجلناايت لفوات

أورده  (3)(وهذا ما) شيء فهو لسيده, (5)]عنه[فإن فضل  ما تركه إىل ديون املعامالت,
 (7).مجاعة

 (1): أن األرش يبقى ويتعلق ابملال.والبغوي (1)[]واإلمام ن الصيدالينوع
أو )ون ابلسوية مال أو كان وقسم على الدي إذا مل يكن يف يد املكاتب: فرع
 .على اخلالف املتقدم (92)(ابلرتتيب

يف قدر حقه  وفسخ الكتابة ش أو بعضها, فلمستحق األرش تعجيز املكاتبو وبقيت األر 

                                 
 ( يف )ط( مكرر.(9
 : تقدمي دين األرش.والثالثة( (0
 (.90/039) لطالبني وعمدة املفتني للنووي(, روضة ا93/502) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(3
 ( ينظر املصدرين السابقني.(3
 ( سقط يف )ط(.(5
 ( يف )و( وهو ما.(3
 ( ينظر املصدرين السابقني.(7
 ( يف النسختني "واألم" واملثبت من العزيز والروضة.(1
 (.93/509) (, العزيز للرافعي91/323للجويين ) هناية املطلب, (1/379( ينظر التهذيب لبغوي )(1

 ( يف )و( أو على أرشه.(92
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 (9)ىت يعجزه.رفع األمر إىل احلاكم حليباع فيه, وال يعجزه بنفسه بل ي

وظاهر كالمهم: أنه يعجزه بنفسه. والوجه:  أن له تعجيزه, : أطلق األصحابماموقال اإل
 (3)خ.ليفس (0)[قاضيإىل ال]الرفع 

 (3).والفوراين املاورديأشار إليه هو الذي أورده  واإلطالق الذي

 (5)./وجهان فيهفإن كان مستحقه هو السيد, فهل له تعجيزه؟. 
 ف يف سقوط األرش بعوده إىل الرق.وجيي خال

, فهل ميتنع على مستحق األرش تعجيزه ويلزمه ستمر الكتابةولو أراد السيد أن يفديه وت
 (3)قبول الفداء؟.

 (7)ن.: فيه احتماالقال اإلمام

 (1), أصحهما: نعم.وجهان لألصحاب ومها

 (92).(1)فيه القوالن القيمة؟, وعلى هذا يفديه ابألرش أو ابألقل منه, ومن

                                 
 (.90/030) (, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/509) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(9
 يف )ط( إىل احلاكم. ((0
 (.321ـــــ91/327( ينظر هناية املطلب يف دراية املذهب للجويين )(3
 (.915(, املطلب العايل البن الرفعة حتقيق عبد اإلله الطاهر )91/072) ( ينظر احلاوي للماوردي(3
 ./أ(935)( (5
 (.90/030) (, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/509) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(3
 (.91/321: أن الفداء ال جيب. ينظر هناية املطلب يف دراية املذهب للجويين )والظاهر( (7
 (.90/030) (, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/509) شرح الوجيز للرافعي( ينظر العزيز (1
 (.90/323)( وقيل ابألقل قطعا. ينظر روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي(1

 (.90/323)(, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي91/072) لماوردي( ينظر احلاوي ل(92
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: إذا كاتب الشريكان العبد املشرتك مل يكن له أن يقبض أحدمها دون املسألة السادسة
 عليه. اآلخر, وال أن يفضله

بتسليم اجلميع  (9)د  باستولو  آلخر بقبض نصيبه فقبض اجلميع عتق,ولو وكل أحدمها ا
 (0)., وإن وكله يف إيصال نصيب شريكه إليهملذهبألحدمها مل يعتق منه شيء على ا

 (3)وقيل: يعتق نصيبه.
 (3) يعتق.أن نصيبه ال واخلالف مفرع على املذهب يف أنه إذا مل يسلم إليه إال قدر نصيبه,    

 (3).قوالنففي صحة القبض  (5)]يف تقدميه[ولو أعطى أحدمها حصته إبذن اآلخر, 
وهذا البناء يقتضي تصحيح قول  (7),صة تربعه ابإلذنعلى القولني يف حوبنامها بعضهم 

 (1).حةالص
 (92).والروايين(1)وقد صححه املاوردي

  

                                 
استبد يستبد, استبدادا, فهو مستبد, واملفعول مستبد به, واستبد الشخص ابألمر: انفرد به من غري ( (9

 .(9/925(, النهاية البن األثري )9/931ة املعاصرة )مشارك له فيه. ينظر معجم اللغة العربي
املطلب العايل  (,91/393(, هناية املطلب للجويين )7/501) الوسيط يف املذهب للغزايلينظر ( (0

 (.911البن الرفعة حتقيق عبد اإلله الطاهر )
هذا الوجه وقال: وهذا ليس بشيء. ينظر هناية  مام( وهو وجه حكاه العراقيون لكنه ضعيف, وذكر اإل(3

 (.90/033) (, روضة الطالبني للنووي93/503) (, العزيز للرافعي91/393املطلب للجويين )
(, املطلب العايل البن الرفعة 91/393هناية املطلب للجويين ) (,1/332) ( ينظر التهذيب للبغوي(3

 (.912حتقيق عبد اإلله الطاهر )
 ( سقط يف )ط(.(5
 .(: أصحهما: ال يصح93/503يف العزيز ) ( قال الرافعي(3

 (: أظهرمها: ال.90/033يف الروضة ) وقال النووي     
 (.91/393: وهذا البناء أوضح وأفقه. ينظر هناية املطلب يف دراية املذهب للجويين )( قال اإلمام(7
 (.93/503) ز للرافعي(, العزيز شرح الوجي7/501) ( ينظر الوسيط يف املذهب للغزايل(1
 (.91/027) ( ينظر احلاوي للماوردي(1

 (.1/391) ( ينظر حبر املذهب للروايين(92
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وهذا البناء  (9)يكاتب أحد الشريكني إبذن اآلخر؟, على أنه هل جيوز أن وبنامها آخرون
 (0).ل أبنه ال يصحيقتضي تصحيح القو 

 (3)ارثني نصيبه من الدين إبذن اآلخر.فيما إذا قبض أحد الو  :ابلقولني وشبههما القاضي
وجييء  حصته من املقبوض, (3)[طلب ذنولآل]فإن قلنا: ال يصح, مل يعتق منه شيء, 

 فلهما تعجيزه.وإال  (5)[ق,هما عت]إليمث إن أدى العبد الباقي  فيه الوجه املتقدم,

مبا قبضه  دبستي: أن القابض وملخصه ه يف إبراء أحدمها,وإن قلنا: يصح, فقد مرَّ حكم
 ن كان معسرا مل يعتق نصيب شريكه.فإ ويعتق نصيبه,

 (7).أداه وعتق, وإال فلآلخر تعجيزه (3)وفاءً  فإن كان يف يد املكاتب

 (1).أو عند العجز؟. فيه قوالن موسرا سرى عليه يف احلال (1)]كان[وإن 
بعد ذلك وما اكتسبه (99)ذن,العبد للشريك اآل يكون مجيع ما مع :(92)األولفعلى 

 (90)ذن.والشريك اآل يكون للمكاتب

 (93).هذه طريقة األكثرين فإن مات قبل األداء والتعجيز فعلى ما تقدم هناك,
                                 

 (.91/393(, هناية املذهب يف دراية املذهب للجويين )1/391) ( ينظر حبر املذهب للروايين(9
 (.91/393(, هناية املذهب يف دراية املذهب للجويين )91/023) ( ينظر احلاوي للماوردي(0
 (.910( ينظر املطلب العايل البن الرفعة حتقيق عبد اإلله الطاهر )(3
 واملثبت من )و( موافق ما يف العزيز والروضة. ( يف )ط( "ولآلخر طلب"(3
 ( يف )ط( "لكنهما عتق" واملثت من )و( موافق ما يف العزيز والروضة.(5
 ( أي: ما يفي بنصيب اآلخر.(3
 (.90/033) (, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/503) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(7
 ( سقط يف )ط(.(1
 ( أي: املذكوران يف فيما إذا أعتق أحدمها نصيبه.(1

 ( أي: التقومي يف احلال.(92
: وإن قلنا ابلتقومي عند العجز, فما اكتسبه إىل أن يعتق نصفه يكون للشري اآلذن. ( وزاد الرافعي(99

 (.90/033) (, وبدون الزايدة موافق ما يف الروضة للنووي93/503) العزيز للرافعيينظر 
 (.90/033) (, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/503) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(90
 ( ينظر املصدرين السابقني.(93
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يعتق نصيبه ويسري, بل إن كان يف يده  :: إن قلنا: يصح, فال نقولوالغزايل قال اإلمام
 (9)عليهما. وفاء أدى نصيب الثاين وعتق كله

إبذنه لكن يعتق : ال يشارك األول فيما قبض قال ابن سريج ز عن نصيب الثاين,وإن عج
 على األول نصيبه.

, وقال غريه: يف سراية عتق الشريك يف املكاتب ويف تقومي الباقي عليه اخلالف املذكور
 (0)بسبب الباقي ويرق العبد. وهلما التعجيز ه,يشاركه فيما قبض

فقد  ,فصدقه أحدمها وكذبه اآلخر (3)/أنه وىف الشريكني النجوم : لو ادعى املكاتبفرع
 (3)مر أن املكذب مصدق بيمينه.

, ويخري بني مشاركة املصدق فيما أخذه, ويطالب يف نصيبهابقية  فإذا حلف فالكتابة
 (5).ابلباقي وبني أن يطالبه بتمام نصيبه املكاتب

فإن جوزانه فال أيخذ  بكتابة نصيبه, فردين: وهذا بناء على أن أحدمها ال (3)قال بعضهم
 (7).املكاتبا, وأيخذ مجيع نصيبه من من الشريك شيئ

معا فليس  ؛ ألهنما إذا كاتباهاثبوت التخيري على القولني مع : والظاهرقال الرافعي
ه من املصدق والعبد أو من فإذا أخذ املكذب نصيب حدمها االنفراد أبخذ شيء من كسبه,أل

وكذا ال يرجع  دق إذا أخذ منهما بشيء على العبد,العبد خاصة عتق ابقيه, وال يرجع املص
 (1)قبل شهادة املصدق على املكذب.وال ت (1)[,ب منه]املكذالعبد على املصدق مبا أخذه 

                                 
 (.91/395(, هناية املطلب يف دراية املذهب للجويين )7/501) ( ينظر الوسيط يف املذهب للغزايل(9
 (.505ــــ93/503) (, العزيز شرح الوجيز للرافعي7/501) ( ينظر الوسيط يف املذهب للغزايل(0
 ./ب(935)( (3
 (.7/501) الوسيط يف املذهب للغزايل ر( ينظ(3
 (.90/033  وعمدة املفتني للنووي(, روضة الطالبني93/505) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(5
 (.93/505) . ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعيابن كج ( كالقاضي(3
 (.90/035) (, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/505) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(7
 ( يف )ط( املكتسب منه.(1
 (.93/505) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(1
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الفا خ (9),مل يكن بعضهم ضامنا عن بعض ,: لو كاتب عبدين فصاعدا يف عقدالسابعة
 (3).(3)وأيب حنيفة (0)ملالك

ن اآلخر, فإن كان بعد فإن أدى بعضهم عن بعض, أو أدى أحد املكاتبني يف عقدين ع
 فال.اآلخر رجع عليه وإال  مث إن كان إبذن املكاتب ما عتق جاز,

القوالن يف )صرحيا, ففي صحته فإن كان السيد أذن فيه  وإن كان قبل العتق فهو تربع,
 (3)إبذنه. (5)(تربعه

 .(1)والبندنيجي (7),ى عنه يف األداء والرجوع أم ال, كذا قاله املاورديذن املؤدسواء أ
ؤدى عنه صح بال خالف؛ ألن اإلقراض إبذن السيد جائز : إن كان إبذن املوقال القفال

 (1) خالف.بال

وأن املؤدي أداه إبذنه مل  ,عنه فإن ظن أن ما قبضه من مال املؤدى وإن مل يكن أذن فيه,
, وإن علم أنه من مال املؤدي فهل هو كما لو أذن له يف األداء عنه يصح؛ ألنه تربع بغري إذنه

 :وجهانفيه  ,صرحيا؟
 .: نعم(92)اأظهرمه

  

                                 
 (.93/503) (, العزيز شرح الوجيز للرافعي1/013) ( ينظر حبر املذهب للروايين(9
 (.9/052(, القوانني الفقهية البن جزي الكليب )0/333( ينظر املدونة )(0
 (.3/10(, بدائع الصنائع للكاساين )1/33) ( ينظر املبسوط للسرخسي(3
 (.1/013)(, حبر املذهب للروايين91/933)احلاوي للماوردي, (1/303)( ينظر التهذيب للبغوي(3
 ( يف )و( قوالن يف تربعه.(5
 (.90/035) (, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/503) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(3
 (.91/935) ( ينظر احلاوي للماوردي(7
 (.913( ينظر املطلب العايل البن الرفعة حتقيق عبد اإلله الطاهر )(1
 (.90/033) (, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/501) لعزيز شرح الوجيز للرافعي( ينظر ا(1

 (.90/035: األصح. ينظر روضة الطالبني وعمدة املفتني )( قال النووي(92
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أدى على السيد مطلقا وال على العبد املؤدى عنه إن  يمل يرجع املؤد (9)ه[فإن صححنا]
 (0).بغري إذنه

 عليه. به عنه مل يرجع, وإن عتقا رجع إبذنه, فإن عجز املؤدى أدى وإن
عنه نفذ  (3)[ما أداه غريب], فإن كان عتق املؤدى عنه ورق املؤديعنه وإن عتق املؤدى 

 (3)دينا حاال للسيد عليه.)وكان املؤدى  عتقه,

 :فوجهانوإن كان مبا أداه عنه 
 : أن احلكم كذلك.أحدمها
وىف بباقي جنومه فإن , للمؤدي به , وحيتسبال يعتق بذلك عنه (5)(: أن املؤدىوالثاين
 (3)ه أعيدا معا إليه.وإن مل يف ب د املؤدى عنه إىل الرق,عتق, وأعي

وفاء بباقي جنومه, وما أداه اآلخر  فإن كان يف يده (7)/ؤدى عنهدون امل وإن عتق املؤدي
على صرفه إىل أحد  ا السيد واملؤديوإن مل يف إال أبحدمها, فإن تراضي امها وعتق,عنه أد

 (1)اجلهتني فعل.

  

                                 
 ححنا.( يف )ط( فإن ص(9
 (.90/033) (, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/507) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(0
 ( يف )ط( "بعد ما أداه" واملثبت من )و( موافق ما يف املطلب العايل.(3
(, املطلب العايل البن الرفعة حتقيق 91/935) احلاوي للماوردي (,1/305) ( ينظر التهذيب للبغوي(3

 (.917عبد اإلله الطاهر )
 ( سقط يف )و(.(5
 (.917عة حتقيق عبد اإلله الطاهر )(, املطلب العايل البن الرف91/935) ( ينظر احلاوي للماوردي(3
 ./أ(933)( (7
(, املطلب العايل البن الرفعة 1/013) (, حبر املذهب للروايين91/933) ( ينظر احلاوي للماوردي(1

 (.917حتقيق عبد اإلله الطاهر )
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 (3).: يقدم املؤدي(3)افعيوالر  (0)وابن الصباغ( 9)تنازعا, قال مجاعة منهم املاورديوإن 

 (5).ولعله مفروض فيما إذا حجر عليه بسبب ذلك

 (7)دم من شاء.يق حيجر فقد مر أن املكاتب (3)(مل)أما إذا 
, لكنه يسرتده من السيد املؤدى عنهعلى  يرجع املؤدي مل (1)]األداء[يصح  وإن قلنا: ال

 (99).كان ابقيا على الكتابةإن حلت إن    (92)(يف جنومه)به  (1)يقاصصهأو 

 (90).على أنه ال يسرتد فقد نص الشافعيفإن عتق ابألداء 

لى رد العفو بناء ع عن األرش, وأبطلنا ما إذا جىن السيد على مكاتبه فعفاونص في
 (93).تربعاته أن له أخذ األرش

 ا:وخترجيً  فقال األكثرون: فيهما قوالن نقالً 
 : ال يسرتد شيئا.أحدمها

                                 
 (.91/933) ( ينظر احلاوي للماوردي(9
 (.351( ينظر الشامل البن الصباغ حتقيق بدر العتييب )(0
 (.93/507) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(3
 (.911يل البن الرفعة حتقيق عبد اإلله الطاهر )(, املطلب العا1/013) ( ينظر حبر املذهب للروايين(3
 (.911( ينظر املطلب العايل البن الرفعة حتقيق عبد اإلله الطاهر )(5
 ( سقط يف )و(.(3
 /ب(.933بداية اللوحة رقم )(, 019صفحة رقم )( ينظر (7
 ( يف )ط( "إال إذا" واملثبت من )و( موافق ما يف العزيز والروضة.(1
 اصص, مقاصة وقصاصا, فهو مقاص, واملفعول مقاصقاص يقاص, ق( (1

 (.3/9103قاص الدائن مدينه: جعل دينه يف مقابل دين اآلخر ينظر معجم اللغة العربية املعاصرة )
 ( يف )و( من جنومه.(92
(, روضة الطالبني 93/507) (, العزيز شرح الوجيز للرافعي1/305) ( ينظر التهذيب للبغوي(99

 (.90/035) وعمدة املفتني للنووي
 (.93/507) (, العزيز شرح الوجيز للرافعي1/335) ( ينظر خمتصر املزين(90
 (.93/507) (, العزيز شرح الوجيز للرافعي1/77) ( ينظر األم للشافعي(93
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 (9): يسرتد.والثاين
 (0)إبذن املوىل. يف تربعات املكاتب : القوالنأصلهماوقيل 

: أصلهما: وهو فاسد إذ لو كان كذلك مل يفرق احلال بني أن يعتق أو ال, بل قال القفال
 ؟.يف املال ابطل أم موقوف أن تصرف املفلس

ما موقوفان, فإن عتق ابن فه (3)ه,[وإن وقفنا] داء والعفو ابطالن,ن أبطلناه, فاألإ
 (3)صحتهما.

: أن املؤدى لو اسرتد من املوىل : والذي اقتضاه النص وأطبق عليه األصحابقال اإلمام
إذاطلبه  وكذا القول يف العفو عن األرش ما قبض, ىنعطاف علاإلتبني له الفساد مث عتق ف املَّ 

 (5)العايف واستوىف األرش.

 (3)نقص. يبنهما على شيء, وال جيراين إذا مل يتفق وبعضهم مل
ولو شرط يف عقد  آلخر بنجومه مل يصح على الصحيح,ل ولو تكفل أحد العبدين

 (7).صح الكتابةجنوم بعض مل تضمان بعضهم  الكتابة
 (1()1), وفيه قول قدمي: أهنا تصح.عبده بشرط أن يتكفل ابلنجوم َزيدوكذا لو كاتب 

  

                                 
 (.93/507) (, العزيز شرح الوجيز للرافعي1/305) ( ينظر التهذيب للبغوي(9
 (.911العايل البن الرفعة حتقيق عبد اإلله الطاهر ) ( ينظر املطلب(0
 ( يف )ط( وإن وقفنا.(3
 (.911(, املطلب العايل البن الرفعة حتقيق عبد اإلله )93/507) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(3
 (.91/355( ينظر هناية املطلب يف دراية املذهب للجويين )(5
 (.029(, املطلب العايل البن الرفعة حتقيق عبد اإلله)91/355( ينظر هناية املطلب يف دراية املذهب)(3
(, روضة 93/503) (, العزيز شرح الوجيز للرافعي7/532) ( ينظر الوسيط يف املذهب للغزايل(7

 (.90/035) املفتني للنوويالطالبني وعمدة 
 : واملشهور األول.األول, وقال النووي : الظاهر( قال الرافعي(1
 (.90/035) (, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/503) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(1
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السيد ماال من  : كاتب اثنني أو أكثر دفعة واحدة على قدر خمتلف, وأعطيافرع
 جنومهما.
: أدَّيناها على لنجوم على عدد رؤوسنا, وقال من جنومه أكثرأدَّينا ا :أقل َمن جنومه فقال

 (0).والظاهر (9)األصلراجعان إىل تقابل  فقوالن مقدار النجوم.

 ملصدق األول؛ لتساويهما يف اليد.: أن اأصحهما
أداي القول قول من قلت قيمته, أراد إذا  على حالني, فحيث قال:نزل النصني  من ومنهم

 .د منهما أكثر مما عليهحبيث لو وزع على عدد الرؤوس مل يخص واح بعض النجوم, وكان املوزع
 (3)[القيمة القليل]و  ,القول قول من كثرت قيمته, أراد ما إذا أداي اجلميع وحيث قال:

 ضا على صاحبه فيحتاج إىل البينة.ا وديعة عند السيد أو قر أنه أدى أكثر مما عليه إم (3)/يدعي
إن كان و  م األخري صدق القليل القيمة قطعا,ن اخلالف يف غري النجمن قال: إ ومنهم

 (5)ففيه القوالن. يف اآلخر
  

                                 
ل: الرباءة اأَلصلية, وهي استصحاب العدم األصلي املعلوم بدليل العقل, يف عدم ( املرادح هبذا اأَلص(9

الشرعية حىت يرد دليل انقل عنه, ويحعبـَّرح عنها ابستصحاب النفي أو استصحاب العدم  األحكام
 األصلي, وابإلابحة العقلية, ومنها قوهلم: براءة الذمة, أي: خلوُّها وعدمح شحْغلِّها.

 والذِّمَّةح يف اللغة: الَعْهدح, ويف االصطالح: وصف يصري الشخص به مكلفا. ينظر جزء شرح تنقيح الفصول
(, واملذكرة يف أصول 9/912(, والبحر احمليط يف أصول الفقه )0/522يف علم األصول للقرايف )

 (.9/933(, والتعريفات للجرجاين )9/912الفقه )
يف  كثرت قيمته, وما نقله املزين  (: أن القول قول من1/31يف األم ) الشافعي قد أشار اإلمام ه( ألن(0

 ( قال: فهو على العدد, أي: أن القول قول من قلت قيمته,1/333املختصر )
فاوت يف األداء. ينظر املطلب العايل البن الرفعة : التوالظاهر: أن ما يف يد اإلنسان ملكه, فاألصل   

من حال من  (: ألن الظاهر93/501يف العزيز ) (, وقال الرافعي025حتقيق عبد اإلله الطاهر )
 عليه دين أال يزيد عن أداء ما عليه.

 القيمة.( يف )ط( القليل و (3
 ./ب(933)( (3
 (.93/501) (, العزيز للرافعي1/019) حبر املذهب للروايين (,1/303) ( ينظر التهذيب للبغوي(5
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 لسيد أو وديعة,ا مبا إذا ادعى القليل القيمة أن الزائد قرضا على وخصصهما املاوردي
 (0)فالسيد خارج عن هذه املنازعة. (9)(قرض على رقيقه,)قال: فإن ادعى أنه 

: وجييء اخلالف فيما لو اشرتى اثنان شيئا على التفاوت وأداي الثمن, قال الروايين
 (3)؟هما أداي على التفاوت أو التساويواختلفا يف أيُّ 

, والذي يظهر: اختصاصه مبا صوروا الفرع فيما إذا تفاوات يف القيمة ألصحابأن ا واعلم
فإن الغالب أن النجوم  قيمتهما أو تفاوتت, ولعله املراد؛إذا تفاوات يف النجوم, تساوت 

 (5)القيم. (3)[تفاوتتتفاوت ]ب
 :صور وله ,: يف االختالف بني السيد واملكاتبالثامنة
: أن يختلفا يف قدر النجوم أو جنسها أو عددها أو صفتها أو مقدار األجل , فإن األوىل

 (3), حتالفا.مل يكن لواحد منهما بينة

 (1).مّر يف البيع (7)(كيفية اليمني,)والكالم فيمن يبدأ به, ويف 

أبن مل يقبض السيد شيئا أو مل يقبض مجيع ما  ؛وإذا حتالفا, فإن مل حيصل العتق ابتفاقهما
نفسخ يدعيه العبد دون ما يدعيه, فهل ت أو كان االختالف يف اجلنس وقد قبض ما ,يدعيه

 (1)؟.احلاكم إن مل يرتاضيا على شيء أو يفسخها الكتابة

  

                                 
 ( يف )و( وصي على رقيقه.(9
 (.91/933) ( ينظر احلاوي للماوردي(0
 (.1/019) ( ينظر حبر املذهب للروايين(3
 ( سقط يف )ط(.(3
 (.025( ينظر املطلب الغايل البن الرفعة حتقيق عبد اإلله الطاهر )(5
 (.90/037) (, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/532) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(3
 ( يف )و( كيفية الثمن.(7
 ( ينظر اللوحة رقم.(1
 (.90/031) (, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/532) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(1
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 (9): الثاين.واألصح, تقدم يف البيعفيه اخلالف امل
وإن حصل العتق ابتفاقهما, إن كان السيد قبض ما ادعاه وزعم العبد أن الزائد على ما 

مبا  بقيمته, واملكاتب السيد على املكاتب, لكن يرجع ده فال مرد للعتقعن اعرتف به, أودعه
 (0).قاصالتوقد يقع يف  أداه,

فإن أقام كل منهما بينة مبا يدعيه, فإن كان  (3),اوإن كانت ألحدمها بينة عمل هب
يف  وحتالفا على الصحيح (3)إال عقد واحد سقطتا( مل جير)ه اتريخهما خمتلفا, فإن اتفقا على أن

 ء قول الوقف والقرعة, وال جييقول القسمة وأما على قول االستعمال فال جييء, (5)التعارض
 (3)على الصحيح, وإن مل يتفقا عمل ابملتأخرة.

ففيه الوجهان  (7)(على جنمني,)فقال: بل  قال السيد: كاتبتك على جنم واحد, ولو
ذا أو )فيما إذا ادعى أحدمها صحة العقد واآلخر فساده, هل يصدق  املتقدمان يف البيع

 (1).(1)(ذا؟
 . فإذا ادعاها العبد وأنكرها السيد صدقيف أصل الكتابة (99)/(92)(أن يختلفا): الثانية

 لوارث يصدق وحيلف على نفي العلم.وكذا لو ادعى العبد على ابيمينه,  (90)]السيد[
  

                                 
 : الثاين.: الظاهر( قال الرافعي(9
 (.90/031) (, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/532) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(0
 (.021( ينظر املطلب العايل البن الرفعة حتقيق عبد اإلله الطاهر )(3
ز إال عقد واحد سقطا.(3  ( يف )و( مل جيح
 ( أي: أن التعارض يوجب التساقط.(5
 (.092عايل البن الرفعة حتقيق عبد اإلله )(, املطلب ال93/539) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(3
 ( يف )و( على وجهني.(7
 ( يف )و( ذا ذا.(1
 (.1/330) قال: إن القول قول السيد مع ميينه. ينظر التهذيب للبغوي ( لكن البغوي(1

 ( يف )و( إذا اختلفا.(92
 ./أ(937)( (99
 ( سقط يف )ط(.(90
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 : بل وأنت كامل.وقال املكاتب علي, كاتبتك وأان جمنون أو حمجور  ولو قال السيد:
 (9), وإال صدق العبد.فإن عرف للسيد جنون أو حجر صدق

: وإن مل يعرتف أبخذ املال عاد كاتبتك, وأنكر العبد, قال ابن كج)ولو قال السيد: 
 إىل الرق, وإنكاره تعجيز لنفسه. العبد

فلو قال العبد: املال الذي فهو حر إبقراره,  أديَت املال وعتقَت, (0)(ولو قال السيد:
 (3)ولكنه وديعة زيد وادعاه زيد صدق.أعطيتكه مل يكن يل, 

 (3)ولو اختلفا يف أداء املال فاملصدق السيد أيضا.
: أنظره يوما, وأكثره هللا رمحه فلو طلب العبد أن يقيم بينة على األداء, قال الشافعي

 (3)ا فإن استزاد فأقصاه ثالثة أايم.أي أنظره يوم( 5)ثالثة,

, االكتساب, وال مينع العبد من : ومينع السيد فيها من مطالبته, وتعجيزهقال املاوردي
فإن أقام بينة مسعت,  لسيد تعجيزه دون ما إذا مل يظهره,لكن حيجر عليه يف كسبه إن أظهر ا

 (7)ت إىل تزكية أمهل أيضا لتعديلها.فإن احتاج
أايم  (1)(أنظره ثالثة): والروايين فإن أحضر شاهدا واحدا واستنظر ابلثاين, قال املاوردي

 (1)وإن مل حيضر بينة حلف السيد. أيضا,
 مهال واجب أو مستحب؟. فيه وجهان.اإل وهذا

  

                                 
 (.90/037) (, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/501) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(9
 ( سقط يف )و(.(0
 (.90/037) (, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/501) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(3
 ( ينظر السابق.(3
 (.1/333) (, خمتصر املزين1/19) ( ينظر األم للشافعي(5
 (.91/313هناية املطلب يف دراية املذهب للجويين ), (1/330) ( ينظر التهذيب للبغوي(3
 (.91/917) ( ينظر احلاوي للماوردي(7
 ( يف )و( أنظر ثالثة.(1
 (.1/321) (, حبر املذهب للروايين011) ( ينظر احلاوي للماوردي(1
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ثبت وال ت , ولو يف النجم األخري يف األصح,ويثبت األداء برجل وامرأتني, ورجل وميني
 مدعيها. شاهد وميني, إال أن يكون السيدببشاهد وامرأتني, وال  الكتابة
 (9), وملقدار كل جنم, وميقاته.ميشرتط يف الشهادة: التعرض للتنجيو 

 ولد من معتقه, فوالؤه ملواليها. وله : لو مات املكاتبالثالثة
وخالفه موايل األم, فالقول قوهلم: أنه  ق قبل موته فاجنر إىل والء الولد,فلو قال السيد: عت

 (0)مات قبل العتق.
امرأتني, أو شاهدا وطلب أن حيلف معه, ففي ثبوت ذلك فلو أقام السيد رجال و 

 (3)إىل ورثته؟. ك ويدفع مال املكاتباخلالف املتقدم يف أن النجم األخري هل يثبت بذل
 (3)ق, واجنر إليه والء ولده.أنه أدى النجوم عت ولو أقر السيد يف حياة املكاتب

مث أقر أنه قبض جنوم أحدمها  وصححناه, : كاتب عبدين يف عقدين أو عقد واحدالرابعة
: أنه يقرع وجهويف  ن, فإن قال: نسيته, أمر ابلتذكري,أو أبرأه عنها أو أعتقه, فيؤمر ابلبيا

 (3).(5)بينهما

عتق  قرعةيقرع بينهما, فمن خرجت له ال (7)(عليه بذلك)يدعيا  : إذا ملوقال القاضي
 (1)وبقي اآلخر على كتابته.

  

                                 
 (.90/037) (, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/532) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(9
 (.93/539) (, العزيز شرح الوجيز للرافعي7/539) الوسيط يف املذهب للغزايلينظر ( (0
 (.93/539) /أ(, العزيز شرح الوجيز للرافعي937اللوحة رقم ) (,015صفحة رقم ) ( ينظر(3
 (.1/551(, البيان للعمراين )1/325) املذهب للروايين(, حبر 91/913) ( ينظر احلاوي للماوردي(3
: والصحيح: ال يقرع بينهما ما (90/031يف الروضة ) والنووي(, 93/539يف العزيز ) ( قال الرافعي(5

 أي: السيد. ؛دام حيا
(, العزيز 0/313(, املهذب للشريازي )91/319( ينظر هناية املطلب يف دراية املذهب للجويين )(3

 (.90/031) (, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/539) شرح الوجيز للرافعي
 ( يف )و( علمه بذلك.(7
 (.097املطلب العايل البن ارفعة حتقيق عبد اإلله الطاهر ) ( ينظر(1



 جواهر البحرية في شرح الوسيط للقمولي الشافعي

 - 322 - 
 

 عي أنه املعين ابإلقرارولكل منهما أن يدعي أنه الذي جرى معه ذلك, وليس له أن يد
 (0)ى زيد أنه أقر له بكذا يف األصح.ما لو ادعى علك  ,(9)يف األصح

 (3)/إن كذبه, وقال: جرى ذلك معي فلهو , فإن صدقه اآلخر فذلك, وإذا أقر ألحدمها

 (3)نكل, حلف املكذب وعتق أيضا. إنو , الكتابةحتليف سيده, فإن حلف دامت 

, وادعيا علمه فلكل منهما أن حيلفه على نفي العلم, وهل وإن مل يبني وادعى اإلشكال
يدعيان شيئا  (5)(جاراين يف كل شريكني)يكفي ميني واحدة أو ال بد من ميينني؟. فيه وجهان 

 (7( )3)واحدا.

 :(1)أوجهمث إذا حلف فثالثة 
, وحيكى عن عتق واحد منهما إال أبداء النجوموال ي : أهنما ينبنيان على الكتابةأحدها

 (1)النص.
: أن الدعوى تتحول إىل املكاتبني حىت يتحالفا على األداء, فإن حلفا على األداء والثاين

وإن حلف أحدمها دون اآلخر حكم بعتق احلالف وبقي الناكل  ,على الكتابة أو نكال فهما
 .ني نكاح امرأةمر نظريه يف دعوى اثنوقد  (99)(92)(,ى الكتابةعل)

                                 
 (.91/319: فاألصح: أن دعواه مردودة. ينظر هناية املطلب يف دراية املذهب للجويين )( قال اإلمام(9
 (.095عبد اإلله )(, املطلب العايل حتقيق 91/319( ينظر هناية املطلب يف دراية املذهب للجويين )(0
 ./ب(937)( (3
 (.90/031) (, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/530) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(3
 (.5/19( يف )و( جيراين يف كل شريكان. والصحيح: املثبت كما يف الوسيط )(5
 (.5/19) . ينظر الوسيط للغزايليف النكاح ذكر ذلك الغزايل ((3
 (.093( ينظر املطلب العايل البن الرفعة حتقيق عبد اإلله الطاهر )(7
 احلسني. وجهني, وذكر ابن الرفعة ثالثة أوجه, ونسبه إىل القاضي ( ذكر املاودي والرافعي(1
 (.93/530(, العزيز شرح الوجيز )91/913) (, احلاوي للماوردي1/333) ( ينظر خمتصر املزين(1

 ( يف )و( على كتابته.(92
(, روضة الطالبني 93/530) (, العزيز شرح الوجيز للرافعي91/913) ( ينظر احلاوي للماوردي(99

 (.90/031) وعمدة املفتني للنووي
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 (9)األمر يوقف حىت يصطلحا على شيء. : أنوالثالث

 :قوالنوإن مات قبل البيان, فقال اجلمهور: هل يقرع بينهما؟. فيه 
 (0): نعم.إىل اجلمهور ونسبه املاوردي: أحدمها

أداء النجوم,  (3)(وعلى اآلخر)فهو حر,  فمن خرجت له القرعة وال يقوم الوارث مقامه,
حلف على  رنكأ, وإن ولآلخر أن يدعي على الوارث أنه الذي أدى, فإن صدقه عتق أيضا

 (3)ي العلم, وبقي العبد على كتابته.نف
فمن عينه عتق, ولآلخر حتليفه على نفي العلم  (5)الوارث, إىل بيانويرجع  ,: الوالثاين
 (3).أبنه املؤدي

ديه وأراد معينا ومات : وهذا أشبه ابلرتجيح على قياس ما إذا أعتق أحد عبقال الرافعي
 (7).قبل البيان

 (1)هما حتليفه أنه ال يعلم أنه أدى.منكما, فلكل منفلو قال الوارث: ال أعلم املؤدي 

فيه  (1)(فيأيت)ث, : فاحلكم كما لو وقع ذلك مع املورِّ فإذا حلف هلما, قال املاوردي
 (99)وه الثالثة املتقدمة.األولني من الوج :أي (92)الوجهان,

                                 
 (.093طلب العايل البن الرفعة حتقيق عبد اإلله الطاهر )( ينظر امل(9
 (.93/533) (, العزيز شرح الوجيز للرافعي91/913) ( ينظر احلاوي للماوردي(0
 ( يف )و( وعلى األول.(3
 (.90/031) (, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/533) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(3
( يف )و( " أنه الذي أوىف, فإن صدقه عتق أيضا وإن أنكره حلف على نفي العلم, وبقي العبد على  (5

 كتابته والثاين" وهذا تكرار ما سبق ولعله من الناقل.
 (.90/031) (, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/533) ظر العزيز شرح الوجيز للرافعي( ين(3
 (.93/533) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(7
 (.90/031) (, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/533) عي( ينظر العزيز شرح الوجيز للراف(1
 ( يف )و( مكرر.(1

 (.91/913) ( ينظر احلاوي للماوردي(92
 وال يعتق واحد منهما إال أبداء النجوم. : أهنما ينبنيان على الكتابةأحدها( (99

 : أن الدعوى تتحول إىل املكاتبني حىت يتحالفا على األداء.والثاين       
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حىت يؤدي كل منهما , األول: فقاال: ال يعتقان (9)وابن الصباغ والذي أورده البندنيجي
 (0)مجيع ما عليه.

وأحلقوه مبا إذا كان له على رجل ألف وعلى آخر ألف, فقبض من : قال البندنيجي
 ادعى كل منهما أنه املؤدي وحلفو  ,منه مث مات, وأشكل املؤديأبرأه  أحدمها ما عليه أو

قال: قلت للشيخ؛ يعين  فإن له أن يستويف األلفني منهما, الوارث لكل منهما على نفي العلم,
فقال: كذا قالوه.  (3)(واحد؟.)أاب حامد: كيف يستويف ألفني وهو يعلم أنه ليس له إال ألف 

  (3)وفيه نظر.
يؤدى ما على أحدان إن كان ما  :ا قاال: وعندي أن املكاتبني إذباغابن الص (5)(قال)

 (3)ان متفاضال ويعتق, كان هلما ذلك.عليهما متساواي, أو يؤدي جنوم أكثران جنوما إن ك

 (1)مع السيد. يف املخاصمة (7)/والقياس جميء الوجه الثالث املتقدم

 (92).وصححه الروايين (1),الطربي ]وبه قال القاضي قرع بينهماوفيه وجه: أنه ي
أقوى )إذا حلف السيد وهو هنا  (99)وهو قياس الوجه املتقدم أنه يقرع بينهما[

 (93)من البيان. (90)(سلليأ

                                 
 (.321( ينظر الشامل البن الصباغ حتقيق بدر العتييب )(9
 (.003(, املطلب العايل البن الرفعة حتقيق عبد اإلله )93/533) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(0
 ( سقط يف )و(.(3
 (.003( ينظر املطلب العايل البن الرفعة حتقيق عبد اإلله الطاهر )(3
 ( يف )و( فقال.(5
 (.393( ينظر الشامل البن الصباغ حتقيق بدر العتييب )(3
 ./أ(931)( (7
 بداية هذه اللوحة. (,329صفحة رقم) على شيء. ينظر( وهو: أن األمر يوقف حىت يصطلحا (1
 (.90/072) (, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/533) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(1

 (.1/327) ( ينظر حبر املذهب للروايين(92
 ( سقط يف )ط(.(99
 ( يف املطلب العايل: "قوي اإلايس". (90
 (.003ــــــ003( ينظر املطلب العايل البن الرفعة حتقيق عبد اإلله الطاهر )(93
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 واإلقراع. ,تقدمة يف األوىل: الثالثة املأوجه أربعةوحيصل يف املسألة 
يدعي على الوارث أن مورثه  بطريق فقال: لكل واحد من املكاتبني أن وانفرد اإلمام

 رأه منها, وحيلفه على نفي العلم.النجوم أو أب استوىف
 (0) (9)[.]وصحح اإلقراع فإن حلف ففي اإلقراع بينهما قوالن

 أعتق أحد عبديه وأشكل, فال إقراع,وإذا ملستويف منه حر على التعيني, أن اوأورد عليه 
وإمنا اإلقراع إذا أعتق املريض عبيدا معا, ومل يف الثلث هبم, وفيما إذا أعتق أحد العبدين أو 

 (3)[عنه ]وانفصلوقلنا: الوارث ال يقوم مقامه,  أي العبيد ومل يعني واحدا بلفظه وال بينة؛
ولني سبق ذكرمها فيما إذا أعتق املريض عبدا بعد عبد ومل يعلم املتقدم, ومها  بتخرجيه على الق

 (3).تمث, كالقولني يف نظري املسألة يف اجلمعتني والنكاحني, فاإلقراع هنا تفريع على اإلقراع
د معينا اعبديه وأر مبنع احلصر, وقال: قد تقدم أنه إذا أعتق أحد  واعرتض عليه الرافعي

 (5)قبل البيان, أنه يقرع يف األظهر.ومات 

الوقف إىل االصطالح أو البيان  ,نا: ال يقرع فالذي يقتضيه القياس: فإن قلقال اإلمام
قد امتنع  (7)(يقول الوارث:)وقد ينقدح يف التفريع عليه مع ضعفه أن  (3)(بقيام بينة,)
 الفسخ. ثبت حقيواالمتناع  ,أحدمها (1)(والعتيق)مجيعا,  (1)(اثنالوار )

هللا, وهو  الثانية يف علم مل ميتنع نفوذ الفسخ يف الكتابة فيكما, فلو قال: فسخت الكتابة
 .عجزتكما :رأو ح معه نقو  للمكاتب :جيزمن له حق التع مبثابة ما لو قال

                                 
 ( سقط يف )ط(.(9
 (.91/319( قال: أشهرمها. ينظر هناية املطلب يف دراية املذهب للجويين )(0
 ثبت من )و( موافق ما يف هناية املطلب.( يف )ط( "وانفطر عنه" وامل(3
 (.313ــــــ91/310( ينظر هناية املطلب يف دراية املذهب للجويين )(3
 (.93/533) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(5
 ( يف )و( "بقيام تبيني" واملثبت من )ط( موافق ما يف هناية املطلب.(3
 "يقول اإلرث" واملثبت من )ط( موافق ما يف هناية املطلب.( يف )و( (7
 ( يف هناية املطلب: املكاتبان.(1
 " واملثبت من )ط( موافق ما يف هناية املطلب.( يف )و( "والعتق(1



 جواهر البحرية في شرح الوسيط للقمولي الشافعي

 - 323 - 
 

حر واآلخر رقيق, وقد  ينصرف إىل من يقبل التعجيز مث يرتتب عليه أن أحدمها فالتنفيذ
 (0)تقدم. كما  (9)(العتيق املرتب)يف  هم فيقرع بينهما إن رأينا القرعةاستب

  

                                 
 ( يف )و( "العتق املرتب" واملثبت من )ط( موافق ما يف هناية املطلب.(9
 (.91/310ينظر يف هناية املطلب يف دراية املذهب للجويين )( (0
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 (9)ا, مل يقرع قطعا, بل يوقف األمر.: لو أقر ابستيفاء بعض جنوم أحدمهفروع

أحد املكاتبني على الورثة األداء أو اإلبراء من مورثه,  (0)(لو ادعى): قال الصيدالين
 (3)ار لآلخر.فأنكر, حصل إبنكاره اإلقر 

 (3)املؤدي. قال: لستح وهو حممول على ما إذا 

 : أليس قد وفيتك؟. فقال: نعم,كاتبت, أو قال املاستوفي: ولو قال السيد: قال البغوي
 (5)صدق السيد لالحتمال. ض,وفيت اجلميع, وقال السيد: البع :مث قال املكاتب

 النجم)من  شيئا من النجوم واختلفا, فقال السيد: وضعتح  قال: ولو وضع عن املكاتب
: بل تب, أو قال: وضعت بعض النجوم, وقال املكااألخريمن : بل وقال املكاتب (3)األول,(
 (7)صدق السيد بيمينه. مجيعها,

فلو قال  ح إال أن يريد قيمتها من الدراهم,ولو كاتبه على دراهم ووضع عنه داننري مل يص
 دت ذلك, فأنكر السيد, صدق السيد.أر  (1)/:املكاتب

من الدراهم ما يقابل عشرة داننري, وهو جمهول هلما, ففي صحته  ولو وضع عنه
 (92).بقدر الرتكة كما لو أجاز الوارث جاهال( 1)(وجهان,)

                                 
 (.90/072) (, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/533) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(9
 ( يف )و( ولو ادعى.(0
 ( ينظر املرجعني السابقني.(3
 (.003( أما إذا قال: ال أعلم وحنوه فال. ينظر املطلب العايل البن الرفعة حتقيق عبد اإلله الطاهر )(3
 (.1/333) للبغوي ( ينظر التهذيب يف فقه اإلمام(5
 ( يف )و( النجوم األول.(3
 (.1/333) للبغوي اإلمام( ينظر التهذيب يف فقه (7
 ./ب(931)( (1
 : قوالن.( قال البغوي(1

 (.90/079)(, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي1/333)للبغوي (ينظر التهذيب يف فقه اإلمام(92
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 .: التصرفاحلكم الثالث
 لقا,مط وتصرفات املكاتبوجنومه,  تصرفات السيد يف املكاتبواملقصود: بيان حكم 

 وفيه فصالن:
 (1)وفيه مسائل: : يف تصرفات السيد،الفصل األول

على  فاسدة, فقد نص الشافعي كتابة, فإن كانت ال: لو ابع السيد رقبة املكاتباألوىل
 (3).وتبعه األصحاب (0)صحته إذا كان البائع عاملا ابلفساد, وهو رجوع عنه,

رتفاعها ا ]عند وجيب استربائها (3)(ال جيوز وطئها,)وحيتمل جميء وجه من القول: أبنه 
 (3) (5)[.أن ال يصح

 (7)طريقان أيتيان. , ففي صحة البيعةوإن كان جاهال بفساد الكتاب

 (1) (1)[يصح.]: أنه والقدمي, : أنه ال يصحفاجلديدصحيحة,  وإن كانت الكتابة
 (92)عاوضة؟.أو املالتعليق : أن املغلب فيها وأصلهما

 (99)وقيل: ال يصح قوال واحدا.
  

                                 
 (.90/079) (, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/533) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(9
 (.1/331) (, خمتصر املزين1/53) ( ينظر األم للشافعي(0
(, 93/539) (, العزيز شرح الوجيز للرافعي91/355( ينظر هناية املطلب يف دراية املذهب للجويين )(3

 (.90/075) روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي
 .( يف املطلب العايل: حيل وطء املكاتب(3
 ( سقط يف )ط(.(5
 (.003( ينظر املطلب العايل البن الرفعة حتقيق عبد اإلله الطاهر )(3
 (.90/075) (, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/539) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(7
 ( يف )ط( "ال يصح" واملثبت من )و( موافق ما يف العزيز والروضة.(1
 (.90/079) ني للنووي(, روضة الطالبني وعمدة املفت93/533) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(1

 (.003حتقيق عبد اإلله الطاهر ) ,(, املطلب العايل له90/325( ينظر كفاية النبيه البن الرفعة )(92
 (.90/079) (, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/533) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(99
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: إذا قال القاضي وقد تعجيزا منها, أن يكون (3)(وز)جي (0)ا[نفسه]بيع يف ( 9)بريرة يوسع
 (3).ه فباعها, كان ذلك فسخا للكتابةأبن يبيعه السيد أو أذن له يف بيع نفس رضي املكاتب

فعلى اجلديد: لو  : أنه ليس بتعجيز, وجيراين يف هبته ورهنه,ر كالم األكثرينلكن ظاه
, ففي عتقه اخلالف اآليت فيما إذا أدى النجوم إىل مشرتيها؛ النجوم إىل املشرتي ى املكاتبأد

 (5)يعا على الصحيح أن بيعها ال يصح.وهي املسألة الثانية تفر 

: ولو قال أجنيب لسيده: أعتق مكاتبك على كذا, أو عين أو جماان, فهو كما لو قال
 (3)ت.أعتق مستولدتك, وقد تقدم يف الكفارا

 (7)يف أظهر الوجهني. رتفع الكتابةت وعلى القدمي: ال

 :وجهانويف والئه إذا أعتق ابألداء إىل املشرتي 
 .: أنه للبائعأحدمها

 (1)وله كسبه. (1)(له,)وعلى هذا إن عجز نفسه كان رقيقا  : أنه للمشرتي,وأظهرمها

  

                                 
قيل :   ,صحابية مشهورة عاشت إىل خالفة يزيد بن معاوية: موالة عائشة بنت أيب بكر مهنع هللا يضر, ( بريرة(9

 وقيل : كانت موالة لبين عتبة, وقيل: لبعض بين هالل وقيل غري ,كانت موالة لقوم من األنصار
 ذلك , كاتبوها مث ابعوها فاشرتهتا عائشة اهنع هللا يضر بتسع أواٍق وأعتقتها .

 (.7/535(, اإلصابة البن حجر العسقالين )0/330(, هتذيب التهذيب )733ينظر: تقريب التهذيب )ص:
 ( يف النسختني "نفسه".(0
 ( يف )و( جلواز.(3
 (.039العايل له حتقيق عبد اإلله الطاهر ) (, املطلب90/371( ينظر كفاية النبيه البن الرفعة )(3
 (.033(, املطلب العايل البن الرفعة حتقيق عبد اإلله الطاهر )1/035) ( ينظر اجملموع للنووي(5
 (.90/070) ة املفتني للنووي(, روضة الطالبني وعمد93/533) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(3
 (.90/070) (, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/535) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(7
 ( سقط يف )و(.(1
 ( ينظر املرجعني السابقني.(1
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 (9)وال إعتاق عبيده وال تزويج إمائه. وال جيوز للسيد بيع ما يف يد املكاتب
 (0).حابطل على املذهب اجلديد, وقطع بعضهم به, وعن القدمي: أنه صحي : بيع جنوم الكتابةالثانية

(3) 
وإن منعناه مل جيز يف أظهر الوجهني. فإن  عنها, فإن جوزان بيعها جاز, (3)وأما االستبدال

وحيصل  ا,ملشرتي, وال للمشرتي مطالبته هبتسليمها إىل ا فباع, مل جيز للمكاتب ,قلنا: ال يصح البيع
, وفيهما (3)للشافعي (5)(خمتلفان)إىل املشرتي نصان  االعتق بدفعها إىل السيد, ويف حصوله بدفعه

  :طريقان
 (7): ال.حهماأص: أن فيه قولني, أظهرمها

القبض يف السيد أذن  (1)/يف جرايهنما بني أن يكون (1)(فرق وال): والبندنيجي قال املاوردي
 (92)أم ال.

                                 
(, 90/070) (, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/533) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(9

 (.1/033) اجملموع شرح املهذب للنووي
َهح اَّللَّح  - الشافعي قال العمراين: قال أصحابنا: مل يذكر( (0 يف القدمي إال جواز بيع رقبته, وليس إذا  -َرمحِّ

جاز بيع رقبته جاز بيع جنومه؛ ألن الرقبة ملك للسيد, وإمنا سقط حق السيد أبداء املال, وهاهنا 
 (.5/73للعمراين ) . ينظر البيان يف مذهب اإلمامميلك العبد إسقاط حقه من املال

 (.90/070) (, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/533) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(3
 (.3/311ج للشربيين )( كأن تكون النجوم داننري فيعطي بدهلا دراهم. ينظر مغين احملتا (3
 ( سقط يف )و(.(5
وإن كانت لرجل على مكاتبه جنوم, ومل حتلل فباعها من أجنيب فقبضها (: 1/72( قال يف األم )(3

 ابطل. ؛ ألن أصل البيعأو ما يرضى به منها مل يعتق املكاتب األجنيب من املكاتب
(: وبيع جنومه مفسوخ فإن أدى إىل املشرتي كتابته أبمر سيده عتق  1/337) وقال يف املختصر املزين     

 .كما يؤدي إىل وكيله فيعتق
 (.93/533) (, العزيز شرح الوجيز للرافعي91/355 )( ينظر هناية املطلب يف دراية املذهب للجويين(7
 ( يف )و( ال فرق.(1
 ./أ(931)( (1

 (.031(, املطلب العايل البن الرفعة حتقيق عبد اإلله الطاهر )91/035) ( ينظر احلاوي للماوردي(92



 جواهر البحرية في شرح الوسيط للقمولي الشافعي

 - 321 - 
 

لى قبضها ظاان أنه يقبضها ا املشرتي بتسليط البائع عقبضهفيما إذا  وفرضهما اإلمام
 (9)لنفسه.

: خذها منه, أو قال لبيعفإن قال السيد بعد ا : أهنما حمموالن على حالني,الثاينو 
فال. فإن قلنا:  على البيع (0)[إن اقتصر]و  عها إليه, صار وكيال, وعتق بقبضه,: ادفللمكاتب

, اتب, وإن قلنا: ال يعتق, فالسيد يطالب املكالسيد يعتق, فما أخذه املشرتي يدفعه إىل
 (3)يسرتد من املشرتي. واملكاتب

 (3).بطالن البيع غر كالم ابن الصبا نفسه, فظاه وإن قلنا ابلقدمي: فعجز املكاتب

 (3).وهو مذهب مالك (5): أنه ال يبطل, وينتقل حقه إىل الرقبة,وظاهر كالم املاوردي
وأرش  (7)بالشفعةواالستئجار واألخذ  كالبيع,كاألجنيب يف املعاملة   : السيد مع املكاتبالثالثة

 اجلناية.
 (1)وابلعكس. يكه, فله األخذ ابلشفعةشر  املكاتبمن عقار و  فإذا ابع السيد شقصا

دين على سيده ولسيده عليه جنوم أو دين معاملة ففيه التفصيل, واخلالف  ولو ثبت للمكاتب
 .قاصالتيف 

  
                                 

 (.91/353ب يف دراية املذهب للجويين )( ينظر هناية املطل(9
 ( يف )ط( "فإن اقتصر" واملثنب من )و( موافق ما يف العزيز والروضة.(0
 (.90/070) (, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/537) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(3
 (.511( ينظر الشامل البن الصباغ حتقيق بدر العتييب )(3
 (.91/033) ( ينظر احلاوي للماوردي(5
 (.052(, القوانني الفقهية البن جزي الكليب )99/013( ينظر الذخرية للقرايف )(3
حىت َتضحمَّه إىل ما عندك فتزيده  ( الشُّْفَعةح لغة: مشتقة من الزايدة, وهو أن يشفعك فيما تطلب(7

 وتشفعه هبا, أي: إنه كان وترا واحدا فضمَّ إليه ما زاده وشفَّعه به.
واصطالحا: استحقاقح الشريك انتزاع حصة شريكه املنتقلة عنه مِّن َيدِّ َمن انتقلت إليه, وقيل: هي   

ان العرب (, ولس9/071استحقاق شريك أخذ مبيع شريكه بثمنه. ينظر هتذيب اللغة )
 (.9/353(, وشرح حدود ابن عرفة )9/335(, واملطلع علي ألفاظ املقنع )1/913)

 (.93/537) (, العزيز شرح الوجيز للرافعي1/33) ( ينظر األم للشافعي(1
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إذا ثبت إلنسان على آخر دين ولآلخر عليه دين, إما عن جهة  ومجلة  القول فيه: أنه
أو مثن وأجرة, فإن اتقفا يف اجلنس  ,وقرض واحدة كأرش جنايتني, أو عن جهتني كسلم

 :أقوال أربعةواحللول وسائر الصفات, وكاان من النقدين, ففيه 
 أنه ال تقاص وإن رضيا به؛ ألنه بيع دين بدين. :أحدها
 : أنه ال حيصل التقاص إال برضامها.والثاين

 : أنه حيصل برضى أحدمها.والثالث
 (9)س ثبوت الدين وال يتوقف على رضى.: أنه حيصل بنفوالرابع

 (0)ن, قال العراقيون: ال تقاص قطعا.وإن مل يكوان من النقدي

 (5) (3)[.(3)ي ]عن نص الشافعيفنقله يف املثل وخالفهم البندنيجي

 (7)(وإن)التقاص يف النقدين ففي ذوات األمثال وجهان,  (3)(إن أجرينا)وقال املراوزة: 
 (1)تساوية املوصوفة يف الذمة وجهان.أجريناه فيها ففي جراينه يف العروض امل

 (1)فيه أيضا. سلم: يقتضي جراين اخلالف يف املوالرافعي اهر كالم اإلماموظ

  

                                 
(, هناية املطلب للجويين 1/013) (, حبر املذهب للروايين91/039) ( ينظر احلاوي للماوردي(9

 (.93/531) العزيز شرح الوجيز للرافعي (,91/359)
 (.90/073) (, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/531) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(0
 (.1/73) ( ينظر األم للشافعي(3
 ( سقط يف )ط(.(3
يف هذا, ال عن قصد, لكن لقلة  الشافعي قال: وأصحابنا خالفوا منصوص اإلمام ( فإن البندنيجي(5

على أن القصاص يقع. ينظر املطلب العايل  نظرهم يف كتابه, فقد نص يف ابب اجلناية على املكاتب
 (.033البن الرفعة حتقيق عبد اإلله الطاهر )

 ( يف )و( فإن أجرينا.(3
 ( يف )و( فإن.(7
 (.93/531) (, العزيز شرح الوجيز للرافعي91/350( ينظر هناية املطلب يف دراية املذهب للجويين )(1
 ( ينظر املصدرين السبقني.(1
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سلم فيه وإن تراضيا يف امل (9)(ال جيري التقاص)ــ قاال:  لكن القاضيان ــ احلسني واملاوردي
 (3).وقد نص عليه يف األم (0),عنه ال جيوز عتياضاله قوال واحدا؛ ألن اعلي

كما لو كان أحدمها داننري واآلخر دراهم, أو كان أحدمها   ,وإن كان الدَّينان من جنسني
 ,ا ما على اآلخرحنطة واآلخر شعريا فال تقاص وإن تراضيا, بل إن كاان نقدين فيأخذ أحدمه

مث إن شاء جعله عوضا عما على اآلخر؛ ألن دفع العوض عن الدراهم أو الداننري يف 
 (5).وز, وال حاجة إىل قبض احلقني معاجي (3)/الذمة

على اآلخر, فإن قبض  (7)(ما)غري صنفني, فينبغي أن يقبض كل منهما  (3)(وإن كاان)
إال أن يكون  عليه؛ ألنه بيع عوض قبل القبض أحدمها مل جيز رده عوضا عن املستحق املردود

 (1).عقدب (1) (ال)ض مستحقا بقرض أو إتالف العر 
العرض رده عوضا  (92)(مستحق العرض)وإن كان أحدمها نقدا واآلخر عرضا, فإن قبض 

ض الذي عليه مل جيز عر لعن ا ورده عن النقد الذي عليه جاز, وإن قبض مستحق النقد النقد
 (90)أو اإلتالف. (99)بالقرضرض مستحقا إال أن يكون الع

                                 
 ( يف )و( جيري التقاص.(9
 (.037(, املطلب العايل البن الرفعة حتقيق عبد اإلله الطاهر )91/039) ( ينظر احلاوي للماوردي(0
 (.1/31) ( ينظر األم للشافعي(3
 ./ب(931)( (3
 (.90/073) ملفتني للنووي(, روضة الطالبني وعمدة ا93/531) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(5
 ( يف )و( وإن كان.(3
 ( سقط يف )و(.(7
 ( سقط يف )و(.(1
 ( ينظر املصدرين السابقني.(1

 ( يف )و( املستحق العرض(92
وهو بفتح القاف أشهر من كسرها ومعناه القطع, ويطلق امسا مبعىن الشيء املقرض ومصدرا مبعىن ( (99

ض )اإلقراض( وهو متليك الشيء على أن يرد بدله. ومسي بذلك؛ ألن املقرض يقطع للمقرتض اإلقرا
 (.3/01(, مغين احملتاج )0/317. ينظراملصباح املنري )قطعة من ماله, وتسميه أهل احلجاز سلفا

 (.90/073)  وعمدة املفتني للنووي(, روضة الطالبني93/531) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(90
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 (9)(أو احللول)يف النقدين,  يف الصفات كالصحة والتكسري ولو اختلف الدينان
 (0)وإن تراضيا على الصحيح. ,والتأجيل أو مقدار األجل فال تقاص

 :فوجهانولو كاان مؤجلني أبجل واحد 

من  ,: أنه كما لو كاان حالني, لكنه تردد يف جميء القول الرابعاإلماموإليه ميل  ,أحدمها
 (3)حيل على أحدمها مبوته قبل األجل.نه قد حيث إ

 (3)أبجلني خمتلفني. : أهنما كاملؤجلنيعند البغوي وأصحهما

 فإن قط املدين األجل ففي سقوطه وجهان,: ولو كان أحدمها مؤجال, فأسقال القاضي
 (5)ناه جاءت األقوال, وإال فال.أسقط

حق حال أو  (3)[لمكاتب عليه]ول حق مؤجل, على املكاتبقال: ولو كان للسيد 
 (1)يف احلال غرضا يف حتصيل العتق. (7)[لمكاتبلألن ], وتراضيا على التقاص جاز؛ ابلعكس

إذا  (1)ا,[حىت يسلم]أحدمها بتسليم ما عليه حبسا  وحيث قلنا: ال تقاص, ومل يبدأ
 (99)وبرئت ذمته عن النجوم عتق. التقاص بني السيد واملكاتب (92)(فإذا حصل)عرف ذلك, 

  

                                 
 ( يف )و( واحللول.(9
 ( ينظر املصدرين السابقني.(0
 (.91/350( مث قال: وليس يبعد جراين هذا القول أيضا. ينظر هناية املطلب يف دراية املذهب )(3
 (.1/339) للبغوي ( أي: ال يتقاصان. ينظر التهذيب يف فقه اإلمام(3
 (.052( ينظر املطلب العايل البن الرفعة حتقيق عبد اإلله الطاهر )(5
 عليه" واملثبت من )و( موافق ما يف املطلب. ( يف )ط( "واملكاتب(3
 " واملثبت من )و( موافق ما يف املطلب.اتب( يف )ط( "ألن املك(7
 ( ينظر املرجع السابق.(1
 ( يف )ط( "حىت يسلمها" واملثب من )و( موافق ما يف الروضة.(1

 ( يف )و( "فإن حصل".(92
 (.90/073) (, روضة الطالبني وعمدة املقتني للنووي93/532) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(99
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 (9)ح.بيعه, وعلى اجلديد: ال يصمي: أنه يصح دفعلى الق : لو أوصى برقبة املكاتبالرابعة
كه قبل موته, والقياس جميئه مبال غريه يصح أن ميل ن الوصيةذكر وجه: أ قدم يف الوصيةلكن ت

 (0)هنا.

 (3)مبال غريه. : هو كالوصيةوقد قال املتويل

إىل العجز فقال: إذا عجز وعاد إىل الرق فقد أوصيت به لفالن,  ولو أضاف الوصية
به لفالن, فإنه خبالف ما إذا قال: إن ملكت هذا العبد فقد أوصيت  (3),(على األصح)صح 

 (5)ال يصح يف األصح.

الثلث فسلمها إىل املوصى له عتق,  لزيد صح, فإن خرجت من ولو أوصى بنجوم الكتابة
إىل  وإن مل يخرج منه صحت فيما يخرج منها, فإذا سلمه إىل املوصى إليه وسلم ,دهلسي والوالء

 (3)وإن أنظره املوصى له. فإن عجز فللوارث فسخ الكتابة تق,الورثة الباقي ع

 (1).يبقى له وما قبضه املوصى له قبل التعجيز (7)/:قال املاوردي

: فيه واحلسني ــ واإلمام وهل للموصى له إبراءه عن النجوم؟. ذكر القاضيان ــ ابن كج
 (1)تمال, وصحح احلسني أن له إبراءه.اح

  

                                 
 ( ينظر املصدرين السابقني.(9
, املطلب العايل بتحقيق عطاء هللا احلجوري /ب(99( ينظر اجلزء السادس من املتحف اللوحة رقم )(0

 (.053البن الرفعة حتقيق عبد اإلله الطاهر )
 (.337حتقيق أمين بن سامل بن صاحل احلريب ) إلابنة للمتويل( ينظر تتمة ا(3
 ( يف )و( على الصحيح.(3
 (.90/073) (, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/532) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(5
 (.91/331هناية املطلب يف دراية املذهب للجويين ), (91/320) ( ينظر احلاوي للماوردي(3
 ./أ(932)( (7
 (.91/320) ( ينظر احلاوي للماوردي(1
(, 93/539)(, العزيز شرح الوجيز للرافعي91/331( ينظر هناية املطلب يف دراية املذهب للجويين)(1

 (.053(, املطلب العايل البن الرفعة حتقيق عبد اإلله )90/075روضة الطالبني وعمدة املفتني )
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 ملكاتب: لكن لو أدى اولو عجزه املوصى له وأنظره الوارث مل ينفذ تعجيزه. قال املاوردي
 (9)شيئا بعد ذلك كان للورثة.

فإن أدى النجوم  عجز, وآلخر ابلنجوم صحت الوصيتان,وصى لواحد برقبته إن ولو أ
 (0).خاصة, وإن عجز بطلت الثانية خاصةبطلت األوىل 

 .ارث إنظارهوإن أراد الو  فللموصى له تعجيزه, برقبة املكاتب وحيث يصح الوصية
 (3).؛ ألنه ليس بعاقد(3)عجزه ابلرفع إىل احلاكم كما مر يف اجملين عليهوإمنا ي

دى النجوم يف حملها, بطلت فلم يعجل شيئا, وأ عجله املكاتبولو أوصى إلنسان مبا يح 
 (5).رب على التعجيل لتنفيذ الوصيةجيوال  ,الوصية

 صحت الوصية أما لو كاتب عبده كتابة فاسدة, مث أوصى برقبته, فإن كان عاملا بفسادها
 (3).وتضمنت فسخ الكتابة

 (7)نهم من قال: يفسخ مث يوصي.وم
ال أبيه على كالقولني يف ما إذا ابع م  ,(1)قوالن وإن جهل فسادها, ففي صحة الوصية

 .أنه حي, فإذا هو ميت
  

                                 
 (.91/323) ( ينظر احلاوي للماوردي(9
 (.93/539)(, العزيز للرافعي91/323) احلاوي للماوردي (,1/371) ( ينظر التهذيب للبغوي(0
 /ب(.933( ينظر هناية اللوحة رقم )(3
 (.90/075) (, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/532) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(3
 (.90/075(, روضة الطالبني)93/539(, العزيز شرح الوجيز)1/311) ( ينظر حبر املذهب للروايين(5
 ( ينظر املصادر السابقة.(3
 (.053لرفعة حتقيق عبد اإلله الطاهر )( ينظر املطلب العايل البن ا(7
. وهذا أشبه عند املزين ,: وأظهرمها: تصح اعتبارا حبقيقة احلال(90/075يف الروضة ) ( قال النووي(1

 (.1/303ينظر املختصر )
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 (9)ة.وقيل: يطردمها فيما إذا كان عاملا بفساد الكتاب وقيل: مها هناك خمرجان من هنا,
 (5).(3)تصح قوال واحدا فإن الوصية (3)(وأوصى هبا,)فاسدا  (0)(يعابَ ) خبالف ما إذا ابع عينا

أو رهنه, وهو جاهل ابلفساد  كتابة فاسدة أو املبيع بيعا فاسدا أو وهبه  ولو ابع املكاتب
 :فطريقان

 : أنه على القولني.أحدمها
 (7)ما ال حيتمل غريها. (3)حتتمل من اخلطر : القطع ابلبطالن. والفرق: أن الوصيةوالثاين

 من الثلث. (1)ة[حيصح], ضها عن املكاتببوضع النجوم أو بع : الوصيةاخلامسة 
وكذا لو قال: ضعوا أكثر مما  ل: ضعوا ما عليه من النجوم, أو كتابته, وضع الكل,فلو قا

 (92)ذكر الزايدة. (1)(لعله)عليه أو ما عليه فأكثر, و
وضعه ما شاء منها من القليل يف  ولو قال: ضعوا عنه جنما من جنومه, يخري الوارث

أو ما  وكذا لو قال: ضعوا عنه ما قل أو كثر, أو ما خف والكثري, واألول واألوسط واألخري,
 (99)ثقل.

  

                                 
 الفسدة كالصحيحة يف حصول العتق وغريه. : ألن الكتابة(93/539يف العزيز) ( قال الرافعي(9
 ( سقط يف )و(.(0
 ( يف )و( أو أوصى.(3
 الفاسد ليس كالصحيح. : ألن البيع(93/539يف العزيز ) ( قال الرافعي(3
 (.90/075) (, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/539) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(5
 : ألهنا حتتمل الغرر.وي( قال النو (3
 ( ينظر املصدرين السبقني.(7
 ( يف )ط( صححه.(1
 ( سقط يف )و(.(1

 (.90/073(, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنوي )93/530) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(92
 ابقني.( ينظر املصدرين الس(99



 جواهر البحرية في شرح الوسيط للقمولي الشافعي

 - 393 - 
 

ولو قال: ضعوا عنه أكثر ما عليه أو أكثر مما بقي عليه, وضع عنه نصف ما عليه وزايدة 
 (9)ه الثلث.لت إذا احتميقدرها الوارث, وإن قلَّ 

تربع  (0)الزائد وصية ال ابتداء : فإن قدر الوارث فوق األقل اجملزئ, كانالينقال الصيد
 (3).منه

 (3)تقدر مبقدار.وهذا جيري يف كل وصية ال ت منهم, : بل هو تفضلوقال اإلمام

عن النص: أنه يوضع عنه أكثر من , فهصفنولو قال: ضعوا أكثر ما عليه ومثل 
 (3)مبا شاءوا ومثل نصفه. (5)/النصف

 قاله املاوردي كذا  (1)[ا,مونصفه]ن حيط عنه النصف وشيء أ (7)اه[ومقتض]
 (1).والروايين

رث أن يكون الزايدة ان اختار الو إ ,ألف درهم يوضع عنه مخس مائة ودرهم نتفإذا كا
 (92)[درهمو ومخسون ]درمها, ومائتا درهم ومخسون ونصف درهم, فاجلملة: سبع مائة 

 (99)ونصف.
  

                                 
 ( ينظر املصدرين السابقني.(9
 قال: فما زاد على ما جيزئ ابتداء عطية من قبل الوارث. ( ما نقل عنه الرافعي(0
 (.93/530) (, العزيز شرح الوجيز للرافعي91/331( ينظر هناية املطلب للجويين )(3
 (.372ــــــ91/331ظر هناية املطلب يف دراية املذهب للجويين )( ين(3
 ./ب(932)( (5
 (.1/13) ( األم للشافعي(3
 ( يف )ط( ومقتضا.(7
 ( يف )ط( ونصفها.(1
 (.1/322) (, حبر املذهب للروايين91/323) ( ينظر احلاوي للماوردي(1

 ( يف )ط( ومخسون درهم" واملثبت من )و( يوافق ما يف حبر املذهب.(92
(, أسىن املطالب يف شرح روض الطالب لزكراي األنصاري 1/322) ( ينظر حبر املذهب للروايين(99

(3/315.) 
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وقال مجاعة من العراقيني واملراوزة: الضمري يف قوله ونصفه راجع إىل النصف خاصة, 
 (9).شيء فيوضع عنه يف املثال املذكور سبع مائة ومخسون وزايدة

وضع الكل, بل يبقى , فشاء وضع الكل مل يالكتابة جنومال: ضعوا عنه ما شاء من ولو ق
 (3) (0)أقل ما يتمول.

 رمحه هللا عن النص: أنه ال ولو اقتصر على قوله: ضعوا عنه ما شاء, فقد روى املزين
 (3).شاء, بل يبقى شيء يوضع الكل وإن

 (1()7).والبندنيجي ورجحه القاضي (3)من قال: جيوز وضع الكل إذا شاءه, (5)ومنهم

أكثرها  وأ النجوم فقال: ضعوا عنه أكرب ,قادير واآلجالعليه جنوم خمتلفة امل نتولو كا
ولو قال: أوسطها, فهو حمتمل أطوهلا أو أقصرها, روعيت املدة,  وإن قال:)روعي القدر, 

فللوارث تعيني ما  (92)(مجيعا,)فإن اختلفت النجوم فيها  (1)(,لألوسط قدرا وأجال وعددا
 ه أراد غريه حلفه على نفي العلم.أن فإن زعم املكاتبشاء, 

  

                                 
(, املطلب العايل 3/315(, أسىن املطالب لزكراي األنصاري)1/322) ين( ينظر حبر املذهب للرواي(9

 (.051البن الرفعة حتقيق عبد اإلله)
 ( ألن "من" للتبعيض.(0
 (.91/372هناية املطلب للجويين ), (1/377) للبغوي ( ينظر التهذيب يف فقه اإلمام(3
 (.1/330) ( ينظر خمتصر املزين(3
 ( كابن أيب هريرة.(5
 (.1/033للعمراين ) (, البيان يف مذهب اإلمام0/357( ينظر املهذب للشريازي )(3
 (.039عة حتقيق عبد اإلله الطاهر )( ينظر املطلب العايل البن الرف(7
 (.90/073: والصحيح املنصوص أنه يبق شيء كالصور السابقة. ينظر روضة الطالبني )( قال النووي(1
 ( سقط يف )و(.(1

 ( سقط يف )و(.(92



 جواهر البحرية في شرح الوسيط للقمولي الشافعي

 - 391 - 
 

فإن كان العدد  على العدد, الوصية (9)(نزلت)لنجوم يف القدر واألجل, ساوت اتوإن 
وإن كان شفعا كاألربعة, فاألوسط اثنان, فيعني الوارث  واحدا, (0)[األوسط]فوترا كالثالثة 

 (3)أحدمها.
 (3)ال األوسط كالمها, فيوضعان, وهو قضية ما يف الوجيز.: وجيوز أن يققال الرافعي

بعد موته, تعذر تنفيذها  : لو أوصى بكتابة سامل بعد موته فلم يرغب يف الكتابةفرع
 .(5)ف ما إذا أوصى إبعتاقهخبال

كوتب به وإال   كتابةفإن خرج كله من الثلث كوتب, مث إن كان عني مال ال وإن رغب,
 (7)يكاتب العبد على أكثر من قيمته. : أنوالعادة, (3)العادةت به ر فعلى ما ج

  

                                 
 ( محلت.90/073( يف )و( "برأت" واملثبت من )ط(, لكن يف روضة الطالبني )(9
 ( يف )ط( واألوسط.(0
 (.077ـــــ90/073) (, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/533( ينظر العزيز شرح الوجيز )(3
 (.93/353) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(3
 صدرين السابقني.( ألنه ال حيتاج فيه إىل رضاه. ينظر امل(5
وقيل: هي األمور املتكررة من غري عالقة عقلية,         , لغة: كل ما تكرر, من عاد يعود: إذا رجع العادة( (3

 إليها: أي يرجع مرة بعد مرة. ومسيت عادة ألهنا ال تزال يعاد
 ويف االصطالح: هي ما استمر الناس عليه على حكم املعقول وعادوا إليه مرة بعد أخرى.     
 مبعىن واحد من حيث املصداق وإن اختلفا من حيث املفهوم. والعرف والعادة 

القويل. ينظر معجم  هو العرف العملي, والعرف : هي العرف: أن العادةوالعادة والفرق بني العرف     
 (.9/931(, التعريفات للجرجاين )0/351املصطلحات )

 (.90/077) (, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/533) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(7
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 :فطريقانوإن مل يخرج من الثلث ومل جيز الورثة 
 .ث على اخلالف يف كتابة بعض العبدالقدر اخلارج من الثل (9)(أن كتابة): أحدمها

 قوال واحدا. (3): أنه يكاتب فيه(0)وأصحهما
 باقي رقيق.ه للموصي, والوأدى جنومه عتق, ووالؤ  (3)(فيه)فإذا كوتب 

ازة كله وعتق أبداء النجوم, فوالء الكل للموصي إن جعلنا اإلج  وإن أجاز الوارث كتابة
 (5)ا يزيد على الثلث اخلارج للورثة.تنفيذا, وإال فوالء م

الذي ظهرت ويكاتب  (7),عبيدي, مل يكاتب أمة وال مشكل (3)/ولو قال: كاتبوا أحد
 (1)ذكورته يف أصح الطريقني.

 فإن ظهرت أنوثته, ففيه الطريقان. حد إمائي, مل يكاتب عبد وال مشكل,ولو قال: أ
 (1)از العبد واألمة وكذا املشكل يف أصح القولني.ولو قال: أحد رقيقي, ج

                                 
 .( يف )و( إن كان(9
 .( وهو املذهب عند النووي(0
 ( أي: ذلك القدر.(3
 ( سقط يف )و(.(3
 (.90/077) (, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/533) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(5
 ./أ(939)( (3
 (.0/9001( أي: خنثي مشكل, وهو ما ال يتبني من أي اجلنسني هو. ينظر معجم اللغة العربية )(7
 (.90/077) (, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/533) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(1
 (.90/077) (, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/533) عزيز شرح الوجيز للرافعي( ينظر ال(1
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 وفيه مسائل: ،الفصل الثاين: يف تصرفات املكاتب
فوات, فيبيع ويشرتي  (9)خطريف تصرفه كاحلر إال يف ما فيه تربع أو  : املكاتباألوىل

 , ويقبل اهلبةض, ويؤجر ويستأجر كذلك, وأيخذ ابلشفعة, والعو بثمن املثل, والغبطة ابلنقد
 , ويلتقط على الصحيح.ش, ويصطاد ويقرتض, ويعمل يف القراضتوحي والصدقة, وحيتطب

 (5) (3).[الدواب (3)ويودِّج, ويختنهم (0)يفصدهمودوابه استصالحا, كما  ]ويؤدب أرقاءه

 (3)رأة والفاسق, والنص: املنع. املكما يف تقدما إقامته احلد على رقيقه وجهان ويف

 انفسخ العقد. أجر نفسه أو شيئا من أمواله فعجزه السيد يف املدة وإذا
 (7).على أجل النجوم الحتمال رقه زيد مدة اإلجارةوقيل: ال جيوز أن ت

 (1)النجم األول. يزيد علىال أن  :ومقتضاه
تربع, فال يصح هبته جماان من غري السيد وال هديته وال الضيافة  ا فيهوال يصح تصرفه مب

ولو عن  (1)(وال عتقه)وال صدقته  معينة أو جبزء مشاع, , سواء أوصى بعنيوال الوصية

                                 
( اخلطر: بفتحتني, هو اإلشراف على اهلالك, وخوف التلف, وخاطر بنفسه فعل ما اخلوف فيه (9

(, املصباح املنري 9/13(, خمتار الصحاح )9/957لتعاريف )أغلب. ينظر التوقيت على مهمات ا
 (.5/921(, احملكم واحمليط األعظم )9/973)

( الفصد: شق الوريد وإخراج شيء من دمه بقصد التداوي, وقيل: هو شق العرق إلخراج الدم منه. (0
 (.9/73(, معجم املصطلحات واأللفاظ الفقهية )9/333ينظر معجم لغة الفقهاء )

التوديج للدابة مثل الفصد لإلنسان يقال ودج دابته تودجيًا إذا قطع ودجه حىت يسيل الدم, ( (3
والودجان عرقان غليظان عريضان عن ميني ثغرة النحر ويسارها. ينظر الزاهر يف غريب ألفاظ 

 (.95/331(, اتج العروس )5/301(, لسان العرب )9/931) الشافعي
 ( سقط يف )ط(.(3
 (.90/071) (, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/533) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(5
 (.1/75) ( ينظر األم للشافعي(3
 (.90/071) (, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/533) يز للرافعي( ينظر العزيز شرح الوج(7
 (.023( ينظر املطلب العايل البن الرفعة حتقيق عبد اإلله الطاهر )(1
 ( يف )و( وال العتق.(1
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 (9), وال اختالع املكاتبة.مبحاابة الشراء ابلغنب وال البيع وال إبراءه عن الدين وال ,الكفارة

 (0)بقيمة إىل ذلك األجل. نسيئة: وليس له أن يشرتي شيئا والبغوي قال القاضي

 (3): جيوز.وقال الروايين

: أن ابتياعه ابألجل جائز, لكن ال جيوز أن وابن الصباغ وهو مقتضى إطالق البندنيجي
 (3)إذا اشرتاه بقيمته نقدا.وال خالف يف جوازه  ,به رهنا رهني

وليس له التوسعة يف املطاعم واملالبس على نفسه (5) يس له االقرتاض وال تعجيل الدين,ول
 (7)املفرط. (3)التقتريوزوجته وولده, وال يكلف فيها 

سواء ابعه بقيمته أو أكثر,  نسيئة؛ فال يبيع شيئا خطر وال يصح تصرفه أيضا مبا فيه
 (1)( 1)أو ال, خبالف الويل, وفيه وجه. وسواء استوثق برهن أو كفيل

 (99).(92), ورجحه بعضهمنسيئةوقيل قول قدمي: أنه جيوز 
  

                                 
 (.90/071) (, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/533) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(9
 (.033(, املطلب العايل البن الرفعة حتقيق عبد اإلله الطاهر )1/357) ( ينظر التهذيب للبغوي(0
 (.1/337) عليه, إمنا التغرير على البائع. ينظر حبر املذهب للروايين( ألنه ليس فيه تغرير (3
 (.573(, الشامل البن الصباغ حتقيق بدر العتييب )033( ينظر املطلب العايل حتقيق عبد اإلله )(3
 (.90/071) (, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/535) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(5
   فهو التضييق فيما ال بد منه , وقرت فالن: ضاق عيشه ,: من قرت يقرت قرتا وقتورا وأقرت: ضيقالتقتري( (3

 صاحل العيال.وال مدفع له, مثل أقوات األهل وم
 . وقيل: هو تقليل النفقة, ويقابله اإلسراف, ومها مذمومان

 (,9/935. ينظر اإلفصاح يف فقه اللغة )ويف االصطالح الشرعي: هو التقصري عن الذي ال بد منه
 (.9/70(,معجم املصطلحات )9/925التوقيت على مهمات التعاريف )

 (.92/531(, النجم الوهاج للدمريي )91/333 )( ينظر هناية املطلب يف دراية املذهب للجويين(7
 (.93/533هاهنا املنع. ينظر العزيز شرح الوجيز ) : والذي أورده األصحاب( قال الرافعي(1
 (.90/071) (, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/533) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(1

 احلسني وغريمها. والقاضي ( كالبندنيجي(92
 (.031( ينظر املطلب العايل البن الرفعة حتقيق عبد اإلله الطاهر )(99
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كما يف وقت   والرهن إىل البيع أن يتوسط فيقال: إن دعت ضرورة ويشبه: قال الرافعي
  (9).لك وإال فال, وإن ظهرت مصلحةله ذف هبالن

على مال. وليس له  وال القراض ويف احلال وجه, السلم احلال وال املؤجل, (0)(له وليس)
 (3)وال مثن ما اشرتاه قبل قبض عوضه.أن يسلم ما ابعه 

 (3)على تسليم املبيع قبل قبض الثمن.  املفلسربة ابلبائع جيءداالبح : لنا: إذا قوقال املاوردي
 (3), والقياس القول به هنا.: ال خالف فيهابن القطان (5)/وقال

 (7)ل هذا القدر.وحيتم ,الثمن يف اجمللس ميلبتس: أنه جيوز تسليم املبيع وجه وفيه

 (1)قتضي إطالق اجلمهور املنع.املعلوم فم وليس له أن يهب بثواب جمهول, وأما ابلثواب

على قياس  ةإقباض, فهي جمرا : إن قلنا: ال يشرتط يف ثبوت امللك فيهاوقال اإلمام
وميتنع من  اهلبة حجبه ال مينع أن يصحوال يو  (92)(فمن يشرتطه), وإن شرطناه (1)(التربع)

 (99)تداء ابإلقباض حىت يستويف العوض.االب

  

                                 
 (.93/533) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(9
 ( يف )و( فليس له.(0
 (, .93/537) (, العزيز شرح الوجيز للرافعي1/339للعمراين ) ( ينظر البيان يف مذهب اإلمام(3
 (.3/015) احلاوي للماوردي( ينظر (3
 ./ب(939)( (5
(, املطلب العايل البن الرفعة حتقيق عبد اإلله 3/930) ( ينظر روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي(3

 (.072الطاهر )
(, املطلب 93/537) (, العزيز شرح الوجيز للرافعي1/351) للبغوي ( ينظر التهذيب يف فقه اإلمام(7

 (.072العايل البن الرفعة حتقيق عبد اإلله )
 (.1/337) (, حبر املذهب للروايين91/333( ينظر هناية املطلب يف دراية املذهب للجويين )(1
 ".( يف هناية املطلب "البيع(1

 ( يف )و( ملن شرطه.(92
 (.91/333( ينظر هناية املطلب يف دراية املذهب للجويين )(99
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يزوج نفسه  وليس له أن و كاتبه وأدى إليه املال مل يعتق,وليس له أن يكاتب عبده, ول
 (9)وال عبده وال التسري.

, فإن مل يقدر على ب منه أو أوصى له بهولو وه من يعتق عليه, (0)]له شراء[ وليس
ة نفسه ياوإن كان كسواب يقوم بكف (3)ز,وقيل: جيو  زمه مل جيز له قبوله,الكسب وكانت نفقته تل

 (3)جاز له قبوله, بل يستحب.

أن جيين , ويرق برقه, وليس له بيعه إال بل حكمه حكمه, فيعتق بعتقه (5)وال يعتق عليه
 (3)فيباع منه بقدر اجلناية.

 (7).بيعه : وجيوز أن يتوىل املكاتبديقال املاور 

كون : أنه جيوز بيعه من غري جناية, ونفقته يف كسبه, وما فضل يوعن ابن أيب هريرة
من ماله إال أن يعجز عن أن ينفق عليه  وليس للمكاتبيستعني به يف جنومه,  للمكاتب
 (1)الكسب.

 (1)صح. والشراء واإلقراض ال كالبيعه يف احلن مبا يصح منه إنشاؤ ما إقراره, فإن كاوأ

ته وتلف : إذا أقر ببيع عني, فإن قال: هذا مثنها قحبِّل إقراره, وإن قال: قبضقال ابن كجو 
 (92)يف يدي ففي قبوله قوالن.

                                 
 (.90/012) (, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/537) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(9
 ( يف )ط( شري(0
 : وهو ضعيف.( قال النووي(3
 (.90/071) فتني للنووي(, روضة الطالبني وعمدة امل93/535) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(3
 : لضعف ملكه.( قال النووي(5
 ( ينظر املصدرين السابقني.(3
 (.91/037) ( ينظر احلاوي للماوردي(7
 (.90/071) (, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/533) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(1
 (.1/301للعمراين ) (, البيان يف مذهب اإلمام91/032) ( ينظر احلاوي للماوردي(1

(, 90/321) (, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/510) يز شرح الوجيز للرافعي( ينظر العز (92
 (.073املطلب العايل البن الرفعة حتقيق عبد اإلله الطاهر )
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 (9)[,وجبة للمال]املوإن كان ال يقدر على إنشائه شرعا لكن يقدر عليه حسا كاجلناية 
 ا, فيؤدي أرشها مما يف يده.ره هب: قبول إقرافأصح القولني

وإن مل  ال قدر قيمته خبالف دين املعاملة,فإن كان ما أقر به أكثر من قيمته مل يلزمه إ
 :فقوالناألرش  يكن يف يده شيء بيع يف اجلناية, فإن عجز قبل إيفاء

 .: يباع فيهأحدمها
 (0): يكون يف ذمته إىل أن يعتق.والثاين

, قال السيد: هو مخس مائة, فهل فلما فسخت الكتابةولو كان أقر أبن األرش ألف, 
 (3).فيه قوالن السابق؟, مل مبقتضى إقرار املكاتبيقبل قوله أم يع

 (3)[,بعقد الكتابة (5)(ه)يستندتصر مجاعة: ال؛ ألنه مل وعليه اق (3)والثاين يف األصل]
 ابإلتالف. ف يف قبول إقرار السفيهواخلالف كاخلال

ره ز طولب إبقرافإن عج وال غريها قبل العجز, (7)[ةجبناي]وال يقبل إقرار السيد عليه 
 (1)السابق.

 (92)[ملكا له. األب] (1)/ابن سيده مث ابعه أبيب سيده صح, وصار ولو اشرتى املكاتب
, فإن اطلع على عيب به فال رد, ويتعني صار األب ملك السيد وعتق عليه فإن رق املكاتب

                                 
 ( يف )ط( املتوجبة للمال.(9
(, روضة الطالبني وعمدة 93/510) (, العزيز شرح الوجيز للرافعي1/372) ( ينظر التهذيب للبغوي(0

 (.90/321) املفتني للنووي
 (.077( ينظر املطلب العايل البن الرفعة حتقيق عبد اإلله الطاهر )(3
 مل بقدر على إنشائه شرعا. ( أي: فيما إذا(3
 ( يف املطلب العايل هكذا ]...[.(5
 ( سقط يف )ط(.(3
 ( يف )ط( مبثابة.(7
 (.077( ينظر املطلب العايل البن الرفعة حتقيق عبد اإلله الطاهر )(1
 ./أ(930)( (1

 ( يف )ط( كاألب ملكا له.(92
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؛ وهو جزء من الثمن. فإن نقص العيب عشر قيمة األب مثال, رجع إىل عشر االبن. األرش
 (9)فإذا ملك عحشره عتق عليه الباقي.

نفسه بال اختيار من السيد مل يقوم عليه. وإن  قال الشيخ أبو علي: إن عجز املكاتب
 :فوجهان (0)(عجز نفسه)

 (3)املنع.: أظهرمها

ينقلب إليه قهرا أم ال يرجع إال  (5)(الذي له واألرش) القسط من االبن (3)[:]اإلمام قالو 
 :وجهانفيه ابختياره؟. 
 وجهان.مي الباقي عليه اليف تقو  :األولفعلى 
 (3)مي.التقو  : الظاهرالثاينوعلى 

واإلبراء  رة كاهلبةاملخطمن التربعات والتصرفات  ومجيع ما تقدم مما منع منه املكاتب
ابحملاابة وابلنسيأة وتعجيل الدين وحنوها إذا  والبيع والقرض واإلنفاق على القريب واإلقراض

 :فقوالنصدرت بغري إذن السيد, فأما إذا صدرت إبذنه 
 (7),(تصح): أهنا أصحهما

 .: أهنا تصح إال اخللعالثاين طريقوال
 (1): القطع بصحة اجلميع.والثالث

  

                                 
 (.90/013) (, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/553) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(9
 ( يف )و( عجزه بنفسه.(0
 (.93/553) (, العزيز شرح الوجيز للرافعي91/331( ينظر هناية املطلب يف دراية املذهب للجويين )(3
 .والصحيح: املثبت كما صرح به الرافعي ( سقط يف )ط((3
 (: "الذي هو األرش".90/553( يف العزيز )(5
 (.91/331( ينظر هناية املطلب يف دراية املذهب للجويين )(3
 ( يف )و( ال تصح.(7
 (.90/012) (, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/531) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(1
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ولو رجع عن  إذا أذن السيد فيها ويف اإلقباض, فيما الصحة فذلك يف اهلبة وعلى قول
 (9).اإلقباض يكن للمكاتب اإلذن يف القبض قبله مل

 (0)فسيأيت. والكتابة من السيد والعتق واهلبة وأما ما منع منه من النكاح
 :طريقانيده إبذن س : يف نكاح املكاتبالثانية

 .(3)القوالن : فيهأحدمها
 : القطع ابلصحة.(3)وأظهرمها

إذا طلبه وجهان مرتبان على الوجهني يف القن  فإن صححناه ففي اختيار املوىل عليه
 (5). ابلوجوبوأوىل

 (3)قريبه ابإلذن, لكن الثاين ضعيف. وطرد الطريقان يف شراء
 :طرقويف تزويج املكاتبة 

 .: التخريج على القولنيأحدها
 .ابجلواز : القطعوالثاين

 (7).: القطع ابملنعالثالثو 
 (1): اجلواز, وال يزوج إال إبذهنا.واألظهر

  

                                 
 ( ينظر املصدرين السابقني.(9
 .ىت بعده( ينظر يف الكالم ال(0
 ( أي: يف تربعه.(3
 : وهو املذهب عند اجلمهور.( قال النووي(3
 (.90/010) (, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/552) للرافعي( ينظر العزيز شرح الوجيز (5
 (.91/333( ينظر هناية املطلب يف دراية املذهب للجويين )(3
 (.91/333هناية املطلب يف دراية املذهب للجويين ) (,7/533) ( ينظر الوسيط يف املذهب للغزايل(7
 (.90/010) (, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/559) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(1
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 (0)وغريه اإلجبار. (9)املنع. , صحح النوويوجهانويف إجبار السيد عليه إذا طلبته 
 :قوالنإذن سيده بغري  كاتب: يف سفر املالثالثة
 : اجلواز.هماأصح

وخصصهما بعضهم   مطلق السفر طويال كان أو قصريا,واختلفوا فيهما, فقيل: مها يف
 يف القصري. (3)(واجلواز) ابلطويل

 (3)ومنهم من محلهما على حالني وخصص اجلواز ابلقصري واملنع ابلطويل.
من السيد شيئا أو من ولده الصغري فقبله أو أقرضه أو ابع  : لو وهب املكاتبالرابعة

عليه غري النجوم, فالقائلون بطريقة القولني  (3)]له[نسيأة أو ابحملاابة أو عجل دينا  (5)]منه[
 (7)/ :طريقنييف تربعاته على غريه إبذنه, اختلفوا هنا على 

 .هنا أيضا رامها: إجأظهرمها
 (1)صحة.: القطع ابلوالثاين

أو حيتسب به  (1)منه, فوهب, فإن أوجبنا الثواب لزمه أن يدفعه إليه وإذا صححنا اهلبة
 عليه. امم

  

                                 
 (.7/923) ( ينظر روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي(9
 (.013( ينظر املطلب العايل البن الرفعة حتقيق عبد اإلله الطاهر )(0
 ( يف )و( وجزم ابجلواز.(3
 (.1/335(, البيان للعمراين )91/013) (, احلاوي للماوردي1/353) ( التهذيب للبغوي(3
 ( سقط يف )ط(.(5
 ( سقط يف )ط(.(3
 ./ب(930)( (7
 (.93/531) (, العزيز شرح الوجيز للرافعي351ـــ1/357) للبغوي ( ينظر التهذيب يف فقه اإلمام(1
 .كما صرح به املاوردي  ( أي: إىل املكاتب(1



 جواهر البحرية في شرح الوسيط للقمولي الشافعي

 - 301 - 
 

, وإن عجزه وكان يف املوهوب وفاء مبا النجوم استقرت اهلبة املكاتب وجبه فوىفوإن مل ن
 (0)يف كتابته وجهان. (9)(به ليؤديه) , ففي رجوع املكاتبعليه

يه وصححناه, فكاتب عليه, فإن عجز بعض من يعتق عل : لو اهتب املكاتباخلامسة
 (3)صار هذا للسيد. باملكات

: ويقوم عليه الباقي إن كان قال ابن احلداد البعض, (3)]ذلك[عتق عليه  ,وإن عتق
 (5)ا.موسر 

 (7).والغزايل (3),وصححه الشيخ أبو علي

 (1): ال يقوم عليه.قفالوقال ال
به فقبل صح, ويكون من يعتق على سيده وأوصى له  : لو اشرتى املكاتبالسادسة 

 (1).صار للسيد, ويعتق عليه ت الكتابةفإن عجز وانفسخ ,امللك للمكاتب

كان   مث إن عتق ذلك البعض على السيد, (92)(رق)ولو كان بعض من يعتق عليه, فإذا 
ي وإن عجزه السيد فف نفسه من غري اختيار السيد مل يسر, السيد موسرا, فإن عجز املكاتب

 (99)تقدما يف العتق. ,وجهان السراية

                                 
 وابن الرفعة " هبا ليؤديها". ( ولفظ املاوردي(9
 (.017ن الرفعة حتقيق عبد اإلله الطاهر )(, املطلب العايل الب91/031) ( ينظر احلاوي للماوردي(0
 (.90/013) (, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/550) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(3
 ( سقط يف )ط(.(3
 (.93/553) رح الوجيز للرافعي(, العزيز ش91/331( ينظر هناية املطلب للجويين )(5
 (.90/013(, روضة الطالبني وعمدة املفتني )91/331( ينظر هناية املطلب يف دراية املذهب )(3
يف  ذكره الغزايل , وما( هذا موافق ما نقل عنه ابن الرفعة يف املطلب وهو تصحيح قول ابن احلداد(7

: ال يسري؛ ألنه مل يسر عند حصول امللك فال يسري قال القفال الوسيط عكسه, حيث قال:
 (.017(, املطلب العايل البن الرفعة حتقيق عبد اإلله)7/533. ينظر الوسيط )بعده, وهو األصح

 (.93/553) (, العزيز شرح الوجيز للرافعي91/331اية املطلب يف دراية املذهب للجويين )( ينظر هن(1
 (.90/010) (, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/559) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(1

 ( سقط يف )و(.(92
 ( ينظر املصدرين السابقني.(99
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 اهتابه؟.فلو اهتب العبد القن من يعتق على سيده بغري إذنه أينبين على صحة 
ن  ]أب, فإن خيف وجوب النفقة يف احلال؛ األظهرفإن قلنا: ال يصح, فذاك, وإن قلنا: يصح, وهو 

 (0)مل يخف ذلك صح, وعتق على السيد. وإن ا مل يصح,سر زمنا والسيد مو  (9)[باملوهو كان 

 :أقوال فثالثةولو اهتب بعضه, وصححناه, 
 .: أنه يصح وال يسريأظهرها
 .: ال يصحوالثاين

 (3)ويسري. (3)(ويعتق): يصح, والثالث

وهي كاألقوال فيما إذا أوصى ملوىل عليه ببعض من يعتق عليه وهو موسر, والعبد كسوب 
 (5).هوليّ  فقبله

 :(3)واألقيس ,املوهوب يف ملك السيد قهرا  إذن سيده دخلريحيث صححنا اهتاب العبد بغو 
 صل امللك أو هو قطع له من حينه؟,ع ألدففإن قلنا: له رده, فهو  أنه ليس له رده بعد قبول العبد,

 (7)فيه وجهان.
 (1).على الواهب إذا كان املوهوب جارية (1)االسترباءتظهر فائدهتما يف وجوب 

 (99) (92)[.شوال بني القبول والرد هلَّ  ته إذا]ويف نظر 

عندي  : الظاهرلو قبل, قال اإلمام ,ولو منع السيد العبد عن القبول, وقلنا: ميلك

                                 
 ( يف )ط( أبن كان املوحوب.(9
 (.90/013) (, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/550) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(0
 ( يف )و( مكرر.(3
 ينظر املصدرين السابقني.( (3
 (.019( ينظر املطلب العايل البن الرفعة حتقيق عبد اإلله الطاهر )(5
 (.90/013: إنه األصح. ينظر روضة الطالبني ), وقال النووي(93/553) ( عند الرافعي(3
 (.93/553) (, العزيز شرح الوجيز للرافعي7/535) ايل( الوسيط يف املذهب للغز (7
لغة: طلب الرباءة, واصطالحا: تربص األمة مدة بسبب ملك اليمني حدواث أو زواال ملعرفة براءة  ( االسترباء(1

 (.5/993(, مغين احملتاج )9/017الرحم. ينظر حترير ألفاظ التنبيه )
 (.013( ينظر املطلب العايل البن الرفعة حتقيق عبد اإلله الطاهر )(1

 ( سقط يف )ط(.(92
 (.91/313( أي فهل جيب زكاة فطره على الذي رده أو ال ؟. ينظر هناية املطلب يف دراية املذهب )(99
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 (9).مللك للسيد كما لو هناه عن اخللعوحصول ا ,الصحة

 (0).فريع منه على أنه ليس للسيد الردوهو ت

لتقاط, : أنه لو هناه عن االاألصحاب ويوافقه قول لنا: له ذلك, فاملنع ابتداء أوىل,أما إذا ق
 (3) (3)[ه.]ينهمل  , فاحلكم كما لوفالتقط

فإن مل ذنه, رقيقه إبذن سيده يرتتب على عامة تربعاته إب صحة إعتاق املكاتب (5)/:السابعة
 :فقوالنوإن صححناها,  أوىل, يصححها, فالعتق

 (3): املنع.أصحهما
 (7) ن.القوال ففيه ه إبذن سيده, فهو كسائر التربعات,يد أو عن غري ولو أعتق عن الس

 :قوالن؟. فيه والءفإن قلنا: يصح عتقه عن نفسه, فلمن ال
 .: لسيدهأحدمها

 (1).له, وإن مات رقيقا فلسيده فالوالء : أنه يوقف, فإن عتق ابلكتابةوأظهرمها

أيضا, وإن  : بقي موقوفا, فإن مات رقيقا فللسيدعن األصحاب وإن عجز نفسه, قال اإلمام
 (1)للسيد. يكون الوالء غي إذا رق أنعتق فهو له. واعرتض عليه, وقال: ينب

 (92).يوجد لعامة األصحاب : وهو الذيقال الرافعي

 (99).وما ذكره نقال احتمال للقاضي

                                 
 (.99/033يف دراية املذهب للجويين ) ( ينظر هناية املطلب(9
 (.015( ينظر املطلب العايل البن الرفعة حتقيق عبد اإلله الطاهر )(0
 ( يف )ط( :يتهبه" واملثبت من )و( وهو الصحيح.(3
 (.015إلله)(, املطلب العايل حتقيق عبد ا7/333(, حبر املذهب )1/02)( ينظر احلاوي للماوردي(3
 ./أ(933)( (5
 (.93/531) (, العزيز شرح الوجيز للرافعي1/351) للبغوي ( ينظر التهذيب يف فقه اإلمام(3
 (.1/351) أصح القولني. ينظر التهذيب يف فقه اإلمام: تصح على ( قال البغوي(7
 (.90/019) (, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/531) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(1
 (.335ــــ91/333 دراية املذهب للجويين )( ينظر هناية املطلب يف(1

 (.93/531) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(92
 (.322( ينظر املطلب العايل البن الرفعة حتقيق عبد اإلله الطاهر )(99
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, (9)فثالثة أقوالوعوده إىل الرق يف مدة التوقف  املكاتب ولو مات العتيق قبل موت
 :(0)أوجهوقيل 

 ., فيصرف إىل من يستقر عليه منهمابني أمر الوالءت: أنه يوقف إىل أن يأظهرها
 .: أنه للسيدوالثاين

 (3).يت املال: أنه لبوالثالث
 بعد ذلك فأظهر الوجهني: أن الوالء لو عتق املكاتب :وعلى القول األول يف األصل

 من سيده. (3)(ينجر إليه)
 ,فإن صححناه ففيه الطريقان يف عتقه إبذنه,  (5)(سيده)عبده إبذن  املكاتب كاتبوإن  

 , ففي الوالءوإن عتق بعد عتق األولله,  األول كان الوالء تق املكاتبفعتق ابألداء بعد ع
 (3)ن املتقدمان, والتفريع كما تقدم.القوال

ان بل القوالن ؛ يعين فال أييت فيها الطريقكاهلبة  : حيتمل أن يكون الكتابةوقال اإلمام
 (7)خاصة.

 أو مرتبة,  ةخمري كانت  دون املال, سواء (1)(ابلصوم كفر)كفارة,   إذا لزم املكاتب :الثامنة
 أو الكسوة فعلى القولني يف تربعاته (1)(ابإلطعام)فإن أذن له سيده يف التكفري 

                                 
 ( وهذه األقوال يف مرياثه.(9
 , وذكر األوجه ابن الرفعة .والرافعي ( ذكر األقوال النووي(0
(, 90/010) (, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/552) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(3

 (.329بد اإلله الطاهر )عقيق املطلب العايل البن الرفعة حت
 ( يف )و( ال ينجر إليه.(3
 ( سقط يف )و(.(5
(, املطلب 91/337(, هناية املطلب يف دراية املذهب للجويين )91/033) ( ينظر احلاوي للماوردي(3

 (.323العايل البن الرفعة حتقيق عبد اإلله الطاهر )
 (.91/337ملطلب يف دراية املذهب للجويين )( ينظر هناية ا(7
 ( يف )و( أمر ابلصوم.(1
 ( يف )و( ابلطعام.(1
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 (0)(9)[]إبذنه.
 (3)(.؟ابلتمليك)يف أن العبد ميلك وقيل على القولني 

 فعلى هذا ال يصح على اجلديد قطعا, وهو ضعيف؛ ألن الصحيح: أن املكاتب
 (3)ميلك.

أي يف غري  ـــ : فإن صححنا إعتاقه ابإلذن,, قال الرافعيولو أذن له يف التكفري ابلعتق
يه أن لزه, وعفإن عجز ابن أنه مل جي ,أيضا جزاء, توقفنا يف اإل, وتوقفنا يف الوالءــــ الكفارة

 ز تكفريه ابإلعتاق.: أنه ال جيو والظاهر يكفر ابلصوم,
 (5).ينبغي أن جيزأ عن كفارته إذا نوىللسيد ف : أان إذا جعلنا الوالءوعن القفال

ا, فيكون اإلجزاء يضللسيد أنه ال جيزيه أ علنا الوالءوكالمه يفهم أان إذا نفذان عتقه, وج
 (3).منوطا ابلوالء

  

                                 
 ( سقط يف )ط(.(9
(, روضة الطالبني وعمدة 93/537) (, العزيز شرح العزيز للرافعي91/037) ( احلاوي للماوردي(0

 (.90/012)  للنووياملفتني
 ( يف )و( ابلتملك.(3
 (, .1/333(, حبر املذهب للروايين )91/350( ينظر هناية املطلب يف دراية املذهب للجويين )(3
 (.93/559) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(5
 (.325البن الرفعة حتقيق عبد اإلله الطاهر ) ( ينظر املطلب العايل(3
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حكى يف كتاب األميان: أن السيد إذا ملك عبده عبدا, وقلنا: ميلكه, فأذن  لكن اإلمام
  (9)/ :أوجه ثالثةبد نفذ. ويف والئه له يف إعتاقه عن كفارة الع

 .عن الكفارة هجيزي: للعبد, فعلى هذا أحدها
 :صحابلأل وجهانمن ينقدح فيه نه للسيد, فعلى هذا يقع العتق ع: أوالثاين

 .الكفارة نقلب إليه, فال جيزئ عنا (0)(امللك كأنو ): أنه عن السيد أظهرمها
 .: عن العبد, فيجزئه عنها, وهو قول أيب دمحموالثاين

احلال أو يكون موقوفا   يف : أنه موقوف, فعلى هذا هل يقع العتق عن الكفارةوالثالث
 ؟.كالوالء

 انتهى.( 3).وهو ما أورده القاضي , واختار الثاين,األول عن األصحاب: حكى الصيدالين     
على قولنا:  , وجيب طرده يف املكاتبءاإلجزاء الوالتبعية  وهذا يقتضي إثبات خالف يف

طرده  يجبف على قولنا: يوقف الوالء (5)((3)ىخر يف عتقه للسيد, وإثبات خالف يف األ الوالء
 (3)انجزا. اإلجزاء , ويكون مذهب األصحابعلى قولنا: يوقف الوالء يف املكاتب

 (7).الرافعي ه: الوقف كما قاللقاضيوا ومذهب الصيدالين
, ال إبذنه على (1)ليس له وطء جاريته بغري إذن السيد تقدم أن املكاتب :التاسعة

قت منه بولد حلقه, مث إن ولدته وهو فلو خالف ووطء فال حد وال مهر, فإن عل ,الصحيح
 (1), لكن ال ميلك بيعه.مكاتب كان ملكا له دون سيده, ونفقته عليه دون سيده

                                 
 ./ب(933)( (9
  ( يف )و( وألن امللك.(0
 (.303ـــــ91/303( ينظر هناية املطلب يف دراية املذهب للجويين )(3
 (.323( أي: اإلجزاء الناجز. ينظر املطلب العايل حتقيق عبد اإلله الطاهر )(3
 ( يف )و( اإلجزاء.(5
 (.323ايل البن الرفعة حتقيق عبد اإلله الطاهر )( ينظر املطلب الع(3
 (.531) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(7
 (.303, صفحة رقم )(93/553ينظر العزيز شرح الوجيز )ر. ه: وكذا إبذنه على األظ( قال الرافعي(1
 (.90/320(, كفاية النبيه البن الرفعة )91/915) للماوردي ( ينظر احلاوي(1
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 (9)جاز له بيعه. بةإذا خشي العجز وانفساخ الكتا : أن املكاتبعن األصطخريو 

 (0)وإن رق رق. ا عتق,كمهعليه فيصري اتبعا له, فإن عتق حب بل يكاتب

 صريال له وال للسيد, وال ت ب للمكاتبولو مات هذا الولد ويف يده كسب, فالكس
 (3)يف أصح القولني. اجلارية أم ولد

ريه بشبهة وأولدها مث ان على القولني فيما إذا وطء أمة غمبني: أهنما وعن ابن سريج
 (3)؟.صري أم ولدملكها, هل ت

 (3)يف احلال, وهو ظاهر النص. لدأهنما يف صريورهتا أم و  (5)(فقيل:)واختلفوا يف حملهما, 

هتا إذا عتقها سيدها, فإن وحملهما يف صريور  يف احلال قطعا, ا ال تصري أم ولد: أهنوالثاين
 (1).االستيالد, وإن عجز رقت مع ولدهااستقر  (7), فإن عتقاليف احل صري أم ولدقلنا: ت

يف  ن قلنا: ال تصري أم ولدوإ عد ذلك مث ملكها مل تصري مستولدة,ب فإن عتق املكاتب
داء النجوم فكذا على وإن عتق أب (1)[,]له لدةمستو فإن عجز مث عتق وملكها مل تصري  احلال,

 (92)ظاهر املذهب.
 أشهر من وقت العتق, فاحلكم كذلك, فإن كان ملا دون ستة وإن كان الوضع بعد العتق,

 (99).ةالقول أبهنا تصري مستولد وإن كان لستة أشهر فأكثر فقد أطلق الشافعي
                                 

 (.90/323( ينظر كفاية النبيه البن الرفعة )(9
 .(321(, املطلب العايل البن الرفعة حتقيق عبد اإلله )93/553) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(0
 (.1/337) للبغوي (, التهذيب يف فقه اإلمام91/915) ( ينظر احلاوي للماوردي(3
 (.321( ينظر املطلب العايل البن الرفعة حتقيق عبد اإلله الطاهر )(3
 ( يف )و( فقال.(5
(, املطلب العايل البن الرفعة 93/555) (, العزيز شرح الوجيز للرافعي1/333) ينظر خمتصر املزين( (3

 (.321حتقيق عبد اإلله الطاهر )
 .( أي: املكاتب(7
 (.93/555) (, العزيز شرح الوجيز للرافعي91/307طلب للجويين )( ينظر هناية امل(1
 ( سقط يف )ط(.(1

 (.90/015) (, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/555) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(92
 (, املصدرين السابقني.1/32) ( ينظر األم للشافعي(99
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وخصصه بعضهم مبا إذا وطء بعد احلرية وولدت  من أجراه على ظاهره, فمن األصحاب
 ه.على أبي  هذه احلالة إال ابلوالءلستة أشهر فصاعدا من حني الوطء, وال والء على الولد يف

 (3).على اخلالف (3)(تيالدفاالس) (0)/مل يطأها بعد احلرية (9)[إذاأما ف]

 (5).وصححه البغوي

العتق  فأتت آبخر بعد ,وقلنا: ال تصري أم ولد : إذا أتت بولد يف الكتابةوقال اإلمام
وإن مل يعرتف بوطء , قوال واحدا فهي أم ولد ,منه أن يكون الولد الثاين افه بوطء ميكنرت عوا

 :فوجهان
 .: ال تصري أم ولدأحدمها
 (3): تصري.والثاين

رقبته, فعن العراقيني أنه إن كان له كسب, فألبيه : لو جىن هذا الولد وتعلق األرش بفرع
من كسبه, وإن مل يكن له كسب وأراد بيعه فله أن يبيعه كله, وإن زاد على قدر  (7)أن يفديه
 (1).يصرف قدر األرش إىل مستحقه, وأيخذ الباقي األرش مث

 لده من كسبه وال من غريه.و  يفديال : الصحيح أنه , فقالوغلطهم اإلمام
  

                                 
 ( يف )ط( "فإذا" واملثبت من )و( موافق ما يف العزيز والروضة.(9
 ./أ(933)( (0
 ( يف )و( "واالستيالد" واملثبت موافق ما يف الروضة.(3
 (.90/015) (, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/555) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(3
 (.331ـــ1/337) للبغوي له على هذا القول. ينظر التهذيب ( وقال: فال تصري أم ولد(5
 (.91/307( ينظر هناية املطلب يف دراية املذهب للجويين )(3
 ( يف )ط( يفديه )به( وهذه الكلمة زائدة. (7
 (.90/011) (, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/571) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(1
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 (3)إال قدر األرش. (0)[ه]منال يبيع  (9)]أنه[والصحيح: إذا ابع 

 (3)بعض العراقيني عن النص. قد ذكرهوهذا 

نع الشارع من بيع اآلابء : أن األرش ال يتعلق برقبة هذا الولد, وال يباع فيه مل(5)وفيه وجه
 (3)واألبناء.

 (1)من جاريته. يشبه أن يكون كولد املكاتب (7)[عبدها: وولد املكاتبة ]من قال الرافعي

                                 
 ( سقط يف )ط(.(9
 ( يف )ط( فيه.(0
 (.303ـــ91/305( ينظ هناية املطلب يف دراية املذهب للجويين )(3
 (.93/571) (, العزيز شرح الوجيز للرافعي1/32) ( ينظر األم للشافعي(3
 : وهو األصح.ل املاوردي( قا(5
 (.90/323(, كفاية النبيه البن الرفعة )91/077) ( ينظر احلاوي الكبري للماوردي(3
 ( كال النسختني: "وعبدها" واملثبت من العزيز ويوافق ما يف الروضة, وهو الصحيح.(7
 (.93/532) زيز شرح الوجيز للرافعي( ينظر الع(1
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 : حكم ولد املكاتبةاحلكم الرابع
, لكن إذا فإن شرطا أن يتبعها فيها فسدت الكتابة ,فإذا كاتب أمة هلا ولد مل يتبعها

صح يف بيدها مال, وشرط كونه هلا فإهنا تخبالف ما إذا كان  ,أدت عتق الولد مبقتضى التعليق
  (9)أحد القولني.

قول: هذه صورة كتابة الرقيق وبيع مال منه بعوض واحد, تأن  لكو  (0)[:الرافعي ]قال
  (3).وقد مر اخلالف فيه

ون ستة أشهر من ملا دفصل انوعحلم ذلك أبن  ,عند الكتابة حامالإن كانت  (3)و()
 (5)وسيأيت. أان إن قلنا: احلمل ال يعلم, فحكمه حكم الولد احلادث, وقتها فقد مرَّ 

ف له, بل يكون للسيد قوال واحدا خبال الكتابة : ال يثبتوإن قلنا: يحعلم, قال القاضي
 (3).ولد املدبرة واملعتقة واملبيعة
بل  السراية ال على سبيل حكم الكتابةله ده يثبت عن, مث قال: من واتبعه عليه البغوي

 (7).باعتعلى سبيل االست

 (1).وصححه النووي (1),ا ما ذكره ابن كجوهذ

 احلكم. آخرفسيأيت د كان من السي  , فإنوإن حدث بعد الكتابة
  

                                 
 (.90/013) (, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/553) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(9
 .( يف )ط( فعلى الرافعي(0
 (.93/553) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(3
 ( سقط يف )ط(.(3
 (.90/013) (, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/553) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(5
 (.393( ينظر املطلب العايل البن الرفعة حتقيق عبد اإلله الطاهر )(3
 (.1/333) ( ينظر التهذيب يف فقه اإلمام(7
 (.90/013) (, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/553) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(1
 (.90/013) ( ينظر روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي(1
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 :طريقانله  أو زان, ففي ثبوت الكتابة وإن كان من غريه من نكاح أو شبهة
 :قولني: أن فيه مهاأشهر 

 إلبراء أو ابإلعتاق.فيعتق بعتق أمه ابألداء أو اب : نعم,أظهرمها
 ولد املدبرة هلا. تبعيةوصححه مجاعة, ومها كالقولني يف  : ال,والثاين

 (9): القطع ابألول.الثاين والطريق

رق خبالف ولد املدبرة ويبقى على ال ,عهايتبمث عتقت أو ماتت مل  ولو انفسخت الكتابة
 عتقهما مل يعتق الولد. زجنالعتق, ولو  سبب يف (0)(يتبعها)فإنه  واملستولدة

 (3)/ (3)ال يف سببها, فال يعتق أبدائه املال. املكاتبة فيتبعها يف حكم الكتابةوأما ولد 

, واهلبة , له التصرف فيه ابلبيعفهو قن للسيد فإن قلنا: ال يثبت له حكم الكتابة
 ؟,فهو ملن ,وإن قلنا: يثبتن كان جارية, وال تعتق بعتق أمه, والوطء إ واإلعتاق عن الكفارة

 (5):قوالنفيه 
 (3).وولد املستولدة للسيد كأمه : أنههنع هللا يضر أشبههما عند الشافعي

 (7), ولو كان للسيد ملا عتق بعتقها.: أنه ألمه؛ ألنه من كسبهاوعند املزين

 :فروعويتفرع على هذين القولني 
 كسب الولد. منها 

وإن قلنا:  ل,صرف إليها يف احلان قلنا: امللك فيه ألمه فهو هلا تستعني به يف كتابتها يفإ
 :فقوالن امللك للسيد

  
                                 

 (.90/013) (, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/553) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(9
 ( يف )و( يتبعهما.(0
 (.390(, املطلب العايل حتقيق عبد اإلله الطاهر )91/302( ينظر هناية املطلب يف دراية املذهب )(3
 ./ب(933)( (3
 (.90/031) نووي(, روضة الطالبني وعمدة املفتني لل93/557) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(5
 (, املصدرين السابقني.1/30) ( ينظر األم للشافعي(3
 (.93/551) (, العزيز شرح الوجيز للرافعي1/333) ( ينظر خمتصر املزين(7
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 فإن عتقت وعتق فهو للولد وإال فللسيد لنفسه. : أنه موقوف,أصحهما
 (0) (9).: أنه يصرف إليه يف احلالوالثاين

الولد أن يؤدي  فإن قلنا: أنه موقوف فرقت األم نفسها مع قدرهتا على أداء النجوم فأراد
 : ال ميكن منه؛ ألنه اتبع.ماماإلعتق فيعتق هو, قال تجنومها من كسبه ل

املوقوف وتستعني به يف أداء النجوم, ففي  ولو عجزت وأرادت أن أتخذ من كسبه
 :والنقإليه  (3)]له[إجابتها 

 (3): املنع.عند اإلمام أصحهما

 قوالنللسيد أو لألم؟. فيه  فهل يكون كسبه (3)(مدة التوقف)يف  (5)ولو ]مات الولد[
 (1)وجزم به الر افعي: أنه للسيد. ,ماأصحه (7),املاوردي حكامها

فلو كان  حكم كسبها, بنت املكاتبة إذا وطئت وطئا يقتضي املهر (1)(مهر)وحكم 
]وقد فإن كان من جنس النجوم  ملهر,: حق امللك فيها لألم لزمه افإن قلنا ,لسيدا الواطئ
 .جاءت أقوال التقاص (92)حلت[

  

                                 
 : وهذا ضعيف جدا.( قال اإلمام(9
 (.90/017(, روضة الطالبني )93/551(, العزيز شرح الوجيز )91/309( ينظر هناية املطلب )(0
 ( سقط يف )ط(.(3
 (.91/300( ينظر هناية املطلب يف دراية املذهب للجويين )(3
 ثبت من احلاوي والعزيز.( يف كال النسختني: "ماتت األم" وامل(5
 ( يف )و( مدة الوقف.(3
 : يكون ألمه إذا قيل: إن قيمته هلا.أحدمها( (7

 (91/093) . ينظر احلاوي للماوردي: لسيده إذا قيل إن قيمته لهوالثاين     
 (.93/551) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(1
 ( يف )و( وطء.(1

 ( سقط يف )ط(.(92
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 :جهانو ويف كيفيته وإن قلنا: ابلوقف وقف, 
 .: يوقف بعد قبضه منهأحدمها
 : يوقف يف ذمته.والثاين

 (9).صرف إليه يف احلال, فال مهر عليهوإن قلنا: الكسب ي
 للكسب. وهي اتبعة :النفقة ومنها 

هلا كسب فلها أن ينفق منه ومن  (0)]كان[إن فعليها النفقة, و  لنا: الكسب لألمفإن ق
 وكذا مداواة جرحه. سبه,وإن قلنا: أنه موقوف, فنفقته يف كه, غري 

 :فوجهان فإن مل يكن هلا كسب أو كان, ومل يف هبا
 .: أهنا على السيدأصحهما

 يف مؤنة جتهيزه إذا مات. ملاورديوأجرامها ا ا يف بيت املال,: أهنوالثاين
 (3)فالنفقة عليه قطعا. ,: الكسب يصرف إىل السيد يف احلالوإن قلنا

 ومنها إعتاقه. 
 .ه ويصرف الكسب إليه يف احلال نفذفإن أعتقه السيد, فإن قلنا: امللك ل

 م من أخذه إليفاء النجوم, فكذلك.إن قلنا: الكسب موقوف, فإن منعنا األو 
 :(5)فوجهانهلا اإليفاء منه  (3)/وإن جوزان

وإن قلنا أن امللك يف الولد لألم مل  (7)م,ينفذ, وقطع به بعضهال  (3)]أنه[: أظهرمها
 (1).ينفذ

                                 
 (.397(, املطلب العايل )1/303)(, حبر املذهب للروايين095ــــ91/093) ( ينظر احلاوي(9
 ( سقط يف )ط(.(0
 (.391(, املطلب العايل البن الرفعة حتقيق عبد اإلله الطاهر )91/093) ( ينظر احلاوي للماوردي(3
 ./أ(935)( (3
 (.391( وأبو إسحاق املروزي: أطلق القول أبن عتقه ينفذ قوال واحدا. ينظر املطلب العايل )(5
 ( سقط يف )ط(.(3
 .( وهم العراقيون, كما صرح بذلك اإلمام(7
 (.303ــــ91/303(, هناية املطلب يف دراية املذهب للجويين )91/093) ( ينظر احلاوي للماوردي(1
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إن و  (9),(جازت)فإن جوزانه  على عتقه, : ولو كاتب السيد ولد أمته بينرديقال املاو 
 (0)بق األمرين من أدائه أو أداء أمه.عتق أبس ,وإذا صحت منعناه امتنعت,

 ومنها اجلناية عليه. 
وأوجبت ماال, ففيه األقوال الثالثة يف الكسب يف أنه لألم أو  فإن كانت على أطرافه 

 (3)منه يف مدة الوقف. (3)[لولد]افيصرف ما حيتاج إليه  ح,للسيد أو موقوف, وهو األص
ن م احلال, فليصرف إىل األم أو السيد يفالكسب , فإن قلنا: وإن أوجبت قصاصا

 يصرف إليه القصاص؟.
 فقا عليه استوفياه, وليس ألحدمهااتفإن  يوقف, وقف بني السيد والولد,وإن قلنا: 

 فإذا انكشف احلال استوفاه مستحقه. ,نفراد بهاال
 إن كانت على النفس, فإن قلنا: امللك يف الولد للسيد, يصرف إليه األرش يف احلال.و 
 :فوجهان ,: لألماوإن قلن

 (5)(.أهنا هلما): أشهرمها
 (3): أنه للسيد وميوت رقيقا.والثاين

انبىن على أن موجب  وإن عتقت جماان عفو عن القود على مال جاز,ولو أرادت األم ال
 العمد ماذا؟.

 أم ال؟. فوجهان ينبنيان على أن مطلق العفو يقتضي املال ,اعينفإن قلنا: القود 
 .فوجهان: ال يقتضيه صح, وإن قلنا: يقتضيه إن قلنا

  

                                 
 ( يف )و( جاز.(9
 (.91/093) ( ينظر احلاوي للماوردي(0
 ( يف )ط( للولد.(3
 (.91/303(, هناية املطلب يف دراية املذهب للجويين )91/093) دي( ينظر احلاوي للماور (3
 ( يف )و( أهنا هلا.(5
 (.302(, املطلب العايل البن الرفعة حتقيق عبد اإلله الطاهر )91/090) ( ينظر احاوي للماوردي(3
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 صحته إبذنه القوالن يف ويف د األمرين مل يصح بغري إذن السيد,وإن قلنا: الواجب أح
 (9).تربعاته

وما تقدم يف العفو على مال فيما إذا كان املال قدر األرش, فإن كان دونه فاحلكم يف 
, نفسه احلكم إذا كانت اجلناية على املكاتب وكذا لناقص عنه كاحلكم يف العفو جماان,القدر ا

 (0)فأراد العفو عن القصاص وسيأيت.
 :فروع

 و شرط يف الكتابةولاتبته, وإن كان ملكه ابقيا فيها, : حيرم على السيد وطء مكاألول 
 أن يطأها فسدت.

وكذا  ,إن وطئها فال حد عليه سواء جهل التحرمي أو علمه, لكن يعزر إن علم التحرميف
 ]حيد.: أنه قدمي قولوجييء فيه  ,نتاملكاتبة إن مكّ 

 : أنه ال يعزر.وجهوفيه 
 (3): أنه[وجهوجيب املهر يف حاليت العلم واجلهل, سواء كانت مطاوعة أو مكرهة, وفيه 

 (5) (3)إذا طاوعت.ال جيب 
 (7)صداق.ر الوطء خالف مّر يف الاملهر بتكر  (3)(تكرار) ويف

 ب قيمته؟.ولو أتت بولد فهو حر, وهل جت
 ب.: أنه ال جت(1)أطلق مجاعة

                                 
 لسابقني.( ينظر املصدرين ا(9
 ( ينظر املصدرين السابقني.(0
 ( سقط يف )ط(.(3
 (.1/33) . ينظر األم للشافعيوالصحيح؛ وهو املنصوص يف "األم" أنه جيب مع الطواعية( (3
 (.93/530(, العزيز شرح الوجيز)91/095) احلاوي للماوردي (,1/333)( ينظر التهذيب للبغوي(5
 ( يف )و( تكرُّر.(3
واملنصوص عليه يف األم عدم (, 032ينظر اجلواهر البحرية حتقيق محزة أبو جالب صفحة رقم )( (7

 (.1/33) التكرار. ينظر األم للشافعي
 (.92/531(, والدمريي يف النجم الوهاج )1/303يف حبر املذهب ) ( منهم الروايين(1
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 للسيد أم ال؟. (0)]قن[: ينبين على أن ولد املكاتبة (9)وقال آخرون

 .ء عليهفال شي (3)/إن قلنا: أنه له أو قلنا: يتكاتب عليه, لكن حق امللك فيه له
 .وتستعني املكاتبة هبا اجلناية عليه هلا, فعليه القيمة, وإن قلنا: احلق ألمه, وتصرف

 (3).(5)أخذهتا (3)[ت]عتقفإن عجزت قبل األخذ سقطت, وإن 

مث هي مستولدة ومكاتبة, فإن عتقت أبداء النجوم أو ابإلبراء منها تبعها كسبها, وكذا 
 (7)حدثوا قبل االستيالد أو بعده.على الصحيح, سواء  بعد الكتابة أوالدها احلادثون

بعجزها مث مات السيد عتقت مبوته عن االستيالد وعتق معها  وإن انفسخت الكتابة
 ستيالد من نكاح أو زان, ال قبله.أوالدها احلادثون بعد اال

فيتبعها كسبها وأوالدها  عتق عن الكتابةتسيد قبل عجزها عتقت, وهل وإن مات ال
 :طرقفيه ؟, هاأو عن االستيالد فال يتبع (1)(الصحيح)احلادثون بعدها على 

 .: عن الكتابةأحدها
 (1).بطل الكتابةعن االستيالد, وت :والثاين

ويف عتقها عن االستيالد أو  ,أن الكسب يتبعها : وهو الذي أورده الرافعيوالثالث
 :وجهان الكتابة

 (9): الثاين.أصحهما

                                 
 (.90/012يف الروضة ) (, والنووي93/530يف العزيز شرح الوجيز ) ( منهم الرافعي(9
 موافق ما يف العزيز والروضة. ( يف )ط( "بقي" واملثبت من )و((0
 ./ب(935)( (3
 ( يف كال النسختني "عجزت" واملثبت من العزيز والروضة.(3
 ( كما يف الروضة, أما يف العزيز "أخذ هبا" والصحيح املثبت, مبعىن: أخذت املكاتبة القيمة.(5
 (.90/012) (, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/533) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(3
 (.305(, املطلب العايل حتقيق عبد اإلله)93/533(, العزيز شرح الوجيز)1/333( ينظر التهذيب)(7
 ( سقط يف )و(.(1
 (.90/019) طالبني وعمدة املفتني للنووي(, روضة ال1/333) ( ينظر التهذيب للبغوي(1
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, فيما إذا تقدم االستيالد على الكتابة :هذا اخلالف والبغوي وأجرى القاضي
 (0).الصحيحوصححناها, وهو 

األسبق منهما, فيحكم  ينظر إىلبني املسألتني وحكى طريقة أخرى: أنه  ومجع القاضي
ريه, فيعتق عند نخبدخول الدار وحنوه حكم بت العتق بعد الكتابة وحكم تعليق بعتقها عنه,

 (3)واحدا.قوال  ود الصفة عن الكتابةوج

ووجدت الصفة قبل األداء, فهل يقع العتق عن  الكتابة (3)]على[ولو تقدم التعليق 
 اخلالف.هذا نظرا إىل حالة التعليق؟. فيه  أو حبكم الصفة الكتابة

وكذا لو وضعته بعد ما  ستحق قيمته,قت مل توضعت الولد بعد أن عجزت ور ولو 
 (5)عتقت.
 وهو طويل, أفرد له املصنف اباب يف املختصر, لو كاتب الشريكان األمة الثاين :

واطئ كما مرَّ يف املشرتكة معا, مث وطئها أحدمها, فحكم احلد والتعزير واملهر على ال
 (3)املالك الواحد.

عطيه تا مثل املهر فوإن حل, فإن كان بيده احلال,عليها جنم, فلها املهر يف  فإن مل حيل
 للذي مل يطء.

وإن مل يكن معها شيء, فنصف ويف املهر ونصيب الواطئ من النجم خالف التقاص. 
 نصف اآلخر يدفع إىل الذي مل يطأ.النجم الذي للواطئ مع املهر على خالف التقاص, وال

 (1) (7)ه., أخذتصاصاقوإن عتقت قبل أخذ املهر ومصريه 

                                                                                              
 (.93/533) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(9
 (.303هر )املطلب العايل البن الرفعة حتقيق عبد اإلله الطا, (1/333) ( ينظر التهذيب للبغوي(0
 (.303( ينظر املطلب العايل البن الرفعة حتقيق عبد اإلله الطاهر )(3
 ( سقط يف )ط(.(3
 (.90/012) (, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/533) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(5
 (.93/533) (, العزيز شرح الوجيز للرافعي1/333) خمتصر املزين(, 330ة رقم )صفح( ينظر (3
 (.1/331) : وإن كان بعد أخذ املهر فال شيء هلا. ينظر التهذيب يف فقه اإلمام( قال البغوي(7
 (.90/010(, روضة الطالبني وعمدة املفتني )93/533(, العزيز )1/331( ينظر التهذيب )(1
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, ملكهما يف)تلف  ,, وإن تلف(9)وإن عجزت بعد أخذه, فإن بقي فهو للسيدين
ذمة  (3)/عجزت قبل أخذه, فإن كان بيدها قدر املهر أخذه الذي مل يطأ وبرأت (0)(فإن

 (3).وإن مل يكن معها شيء, فللذي مل يطأ أن أيخذ نصف املهر من الواطئ الواطئ,
وقت وحلف عليه, فولدت لستة أشهر فصاعدا من  ءوإن أحبلها, نظر إن ادعى االستربا

 ولد املكاتبة من الزوج أو الزان.وهو ك ,مل يلحقه االسترباء
ق به, ويثبت االستيالد يف لدون ستة أشهر, فهو الحِّ  أو ولدته ع االسترباءوإن مل يدّ 

 (3).االستيالد إىل نصيب الشريك يسر مث إن كان معسرا ملفيه,  الكتابة (5)(بقاء)نصيبه مع 
وإن عجزت وفسخنا  طل االستيالد,, وبعتقت ابلكتابة (7)فإن أدت النجوم إليهما

 .ونصفها مستولد , فنصفها قنالكتابة
 يف النصف اآلخر, ها وبقيت الكتابةوإن مات الواطئ قبل األداء أو الفسخ عتق نصف

 (1)ن.قوالباقي  وإن مات بعد الفسخ عتق النصف
 :وجهانويف الولد 
 (92)((1),نصفه حر ونصفه رقيق) :أصحهما

 كله حرا. (99)(ينعقد): أنه والثاين
                                 

 : فهو للسيد., وقال الرافعيوالنووي ( كما قال البغوي(9
 ( يف )و( على ملكهما, وإن.(0
 ./أ(933)( (3
 (.90/010(, روضة الطالبني وعمدة املفتني )93/533(, العزيز )1/331( ينظر التهذيب )(3
 ( يف )و( املانع.(5
 ( ينظر املصدر السابقة.(3
 ( يف )ط( بعد إليهما عبارة )من املا( وهي غلط من الناسخ وذلك بعد الرجوع يف العزيز والروضة.(7
 (.90/013) (, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/535) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(1
( يف )ط( بعد كلمة )رقيق( مجلة )ويف الولد وجهان, أصحهما: أنه ينعقد نصفه حرا ونصفه رقيقا(, (1

 دة وغلط من الناسخ عند الرجوع يف العزيز والروضة.وهي تكرار زاي
 ( يف )و( أنه ينعقد نصفه حرا ونصفه رقيقا.(92
 ( سقط يف )و(.(99
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 (9).يمته للشريكفعلى هذا إن قلنا: ولد املكاتبة قن للسيد لزم الواطئ نصف ق

وإن قلنا: , د فكذلك اجلوابنا: احلق فيه للسي, وقلوإن قلنا: يثبت فيه حكم الكتابة
 ق للمكاتبة لزمه مجيع قيمته هلا.احل

وإن عجزت قبل األخذ, أخذ الشريك اآلخر نصفها,  ,فإن عتقت قبل أخذها, أخذهتا
 .وسقط النصف

ب شيء وال جي لنصف الرقيق للشريك,فإن قلنا: ولد املكاتبة قن للسيد, فا وعلى األول,
 من قيمة الولد على الواطئ.

إن عتقت  (0)ا[عليه]يتكاتب  يف ولد املكاتبة, فالنصف الرقيق بتنا حكم الكتابةوإن أث
 (3)ك اآلخر.رق للشري ,وإال ,عتق

ق يف ولد املكاتبة للسيد بين على أن احلنت ؟,ب على الواطئوقيمة النصف اآلخر, هل جت
 .أو هلا؟

م هلا نصف ولد وسلَّ عتق ال (3)]عتقت[ وإال وجب, مث إن ب, مل جيإن قلنا: ابألول
 كن أخذت, وإن عجزت سقط عنه.ن مل تإ (5)ه[أخذالقيمة ]فت

 , وإن كان موسرا سرى االستيالد إىل نصيب(3)وإن كان قد دفعه اسرتده إن كان ابقيا
 (1)(7)[.]كله الشريك وكان الولد حرا

  

                                 
 : والنصف ساقط.( قال البغوي(9
 فقال: على األم. ( كال النسختني "عليه" واملثبت من العزيز والروضة, وصرح البغوي(0
 (.90/013(, روضة الطالبني وعمدة املفتني )93/535(, العزيز )1/331( ينظر التهذيب )(3
 ( سقط يف )ط(.(3
 ( يف النسختني "فيأخذها" واملثبت من التهذيب والعزيز, ويف الروضة "فيأخذه.(5
 ( هذا إن كان الواطء معسرا.(3
 ( سقط يف )ط(.(7
 (.90/013(, روضة الطالبني وعمدة املفتني )93/535(, العزيز )1/352( ينظر التهذيب )(1
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 :طريقانيف وقت سراينه و 
, ففي كما لو أعتق أحد الشريكني نصيبه من املكاتب  ,: فيه قوالن(9)األكثرون قال

 .يسري يف احلال :القولني أحد
 : عند العجز.الثاين ويف

 .: ابلقطع ابلثاينوقيل
يف نصيب الشريك, وبقيت يف نصيب  يف احلال, انفسخت الكتابة فإن قلنا: ابلسراية

مهرها ونصف  فالواطئ وثبت االستيالد يف مجيع اجلارية, فعلى الواطئ للشريك نص
 (0)قيمتها.

نة : هو كما لو استولد أحد الشريكني اجلارية القِّ فقال اإلمام (3)(الولد,)وأما نصف قيمة 
 (3)وانعقد الولد حرا.

ن أم رتانالعلوق على احلرية وانتقال امللك يق بناء على أن (5)/ويف وجوب قيمته قوالن
 (3).؟ال

أبداء  صلحتوإن قلنا: ب, بنفس العلوق مل جت السرايةصل حت :: إن قلناوقال البغوي
ووجوب , يف نصيبه وعلى الواطئ أيضا نصف املهر للمكاتبة لبقاء الكتابة القيمة وجبت,

 (7)ينبين على أن امللك يف ولد املكاتبة ملن؟. نصف قيمة الولد هلا

  

                                 
 : اجلمهور.( قال النووي(9
 (.90/013) (, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/535) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(0
 ( يف )و( األم.(3
 (.91/330( ينظر هناية املطلب يف دراية املذهب للجويين )(3
 ./ب(933)( (5
 (.90/013(, روضة الطالبني وعمدة املفتني )93/533(, العزيز )91/330( ينظر هناية املطلب )(3
 (.1/352) يللبغو  ( ينظر التهذيب يف فقه اإلمام(7



 جواهر البحرية في شرح الوسيط للقمولي الشافعي

 - 331 - 
 

 (9)ت[عجز ]وإن  الباقي, ن النجوم عتق نصيبه ويسريولو أدت نصيب الواطئ م
 بقيت مستولدة حمضة. فسخت الكتابةو 

 (0)ا[ووالؤه], عند العجز, فإن أدت النجوم عتقت عن الكتابة ابلسراية :وإن قلنا
 الستيالد وهلا املهر على الواطئ.بينهما, وبطل حكم ا

قن للسيد, أو قلنا: يثبت فيه  (3)إن قلنا: ولد املكاتبة وجيب نصف قيمة الولد للشريك
 مجيع القيمة.فلها  ,وإن قلنا: احلق فيه للمكاتبة, وحق امللك فيه للسيد حكم الكتابة

 (3)نصف مهرها ونصف قيمتها. وإن مل تؤد النجوم وعجزت, فعلى الواطئ للشريك

 (3).فحكم احلد والتعزير كما سبق (5)بل,حتن وطئها الشريكان مجيعا, فإن مل وإ

 .وعلى كل منهما مهر كامل
ملهرين سمان ات]ورقت بعد قبض املهر مل يطالب أحدمها اآلخر بشيء, ويقإن عجزت ف

, (1)له قبل قبضهما يسقط عن كل واحد منهما نصف ما (7)[كاان ابقيني, وإن عجزت  إن
 (1).قاصالتوجييء يف النصف اآلخر أقوال 

وقد يكون أحد املهرين أكثر من اآلخر؛ إما لكوهنا بكرا عند وطء أحدمها أو الختالف 
 (92)(الفضل.), فيأخذ مستحق الفضل حاهلا يف الصحة واملرض وغريمها

  

                                 
 ( يف )ط( " عجزه" ويف )و( "عجز" واملثبت من العزيز والروضة.(9
 ( يف النسختني "ووالؤه" كما يف الروضة, واملثبت من العزيز.(0
 ( يف )ط( بعد هذه الكلمة زايدة عبارة: "من السيد".(3
 (.90/013) (, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/533) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(3
 ( يف )و( "فإن مل حيمل" ويف العزيز والروضة: "فإن مل حيصل علوق".(5
 (./أ935هناية اللوحة رقم ) (330صفحة رقم ) ( ينظر املصدرين السابقني,(3
 (.( سقط يف )ط(7
 ( أي: ما لزمه.(1
 (.90/013) (, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/537) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(1

 ( سقط يف )و(, واملثبت موافق ما يف العزيز والروضة.(92
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ها فعليه نصف أرش ضافتأفضاها أحدمها فعليه نصف القيمة للشريك, وإن  وإن
 مع املهر. االفتضاض

حلف كل منهما   (9)[,]أو افتضوإن ادعى كل منهما على اآلخر أنه الذي أفضى 
 (3)للحالف. دون اآلخر قضي وإن حلف أحدمها (0),[فإن حلفا فذاك] لآلخر,

 د أو بولد من كل واحد منهما.أتت بولد واح (3)فينظر :وإن حصل علوق
وحلفا عليه مل يلحق بواحد  فإن ادعيا االسترباء يت بولد واحد,أتأن : احلالة األوىل

, فإما أن ال ميكن أن وإن مل يدعيا االسترباء به املكاتبة من زوج أو زان,منهما, وهو كولد أييت 
, منهما, وإما أن ميكن أن يكون من األول دون الثاين أو ابلعكس (5)(واحد)يكون من كل 

 وأما أن ميكن أن يكون من كل منهما.
 : أن ال ميكن أن يكون من واحد منهما؛ أبن ولدته ألكثر من أربع سننيالقسم األول

وحكم املهر  ,االسترباء وطء األول, وملا دون ستة أشهر من وطء الثاين, فهو كما لو ادعيا من
 (3)ني كما إذا مل يكن علوق.تيف احلال

من األول دون الثاين؛ أبن ولدته ملا بني أقل مدة احلمل  (1)/: أن ميكن أن يكون(7)الثاين
مدة احلمل من وطء الثاين, فيلحق ابألول  (1)]من[ وطء األول, وملا دون أقل وأكثرها من

 يف مجيعها. فإن كان معسرا فال سراية, وتبقى الكتابة نصيبه, ويثبت االستيالد يف
  

                                 
 و( موافق ما يف العزيز والروضة.( يف )ط( "وافتض" واملثبت من )(9
 ( سقط يف )و(, ويف )ط(: "فإن حلف أحدمها فذلك" واملثبت من العزيز والروضة.(0
 ( ينظر املصدرين السابقني.(3
 ."فينظر إن" (ط( يف )(3
 ( سقط يف )و(.(5
 (.90/015) طالبني وعمدة املفتني للنووي(, روضة ال93/537) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(3
 ( من األقسام.(7
 ./أ(937)( (1
 ( سقط يف )ط(.(1
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ين, فإن أدت النجوم وعتقت فلها على كل واحد املهر, وإن رقت فنصفها قن للثا
ملهر, فيجيء أقوال يبقى مستولدا ولكل واحد على اآلخر نصف ا (9)(ونصف األول)

 (0)التقاص.

 وهل الولد حر كله أو مبعضا؟.
 (3)فيه اخلالف املتقدم.

 االستيالد من نصيبه إىل نصيب شريكه,كان موسرا, فالولد كله حر, ويسري   (3)(وإن)
 لعجز؟.نه يسري يف احلال أو عند اوأييت اخلالف يف أ

وإن  وبقيت يف نصيب األول, يف نصيب الثاين فإن قلنا: يف احلال, انفسخت الكتابة
 (5), وهي مستولدة له على القولني.بةقلنا: عند العجز, فإذا عجزت ورقت ارتفعت الكتا

وكذا أدت النجوم وعتقت على ما سبق فيما إذا وطء أحدمها وأولدها,  واحلكم فيما إذا
 احلكم لو عتقت ابملوت.

وما تقدم هناك أنه جيب للشريك اآلخر على الذي أولدها من املهر وقيمة اجلارية وقيمة 
 (3)الولد جيب هنا للثاين على األول.

مجيع  (7)(أوجب)لألول,  دا أم ولوأما وطء الثاين, فإن كان بعد ما حكمنا مبصري مجيعه
يف نصيبه أيضا  يف نصيب األول فهو بينه وبني املكاتبة, وإن ارتفعت فإن بقيت الكتابة املهر,

 .فجميعه له
  

                                 
 ( يف )و( "ونصف األوىل" ويف العزيز والروضة "ونصيب األول".(9
 (.90/015) لطالبني وعمدة املفتني للنووي(, روضة ا93/531) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(0
 /أ(.937بداية اللوحة ) (,335صفحة رقم ) ( ينظر املصدرين السابقني,(3
 ( يف )و( "فإن" واملثبت موافق ما يف العزيز والروضة.(3
 (.90/015) (, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/531) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(5
 /ب(.933بداية اللوحة ) (,331صفحة رقم ) ( ينظر املصدرين السابقني,(3
 ( يف العزيز "يوجب".(7
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نصف املهر, مث هو للمكاتبة  له, مل يلزمه إال وإن كان قبل احلكم مبصري مجيعها أم ولد
 (9)يف نصيب األول, وإال فهو لألول. ينا الكتابةإن تب

 (0).كذا ضبط القولني فيما يلزم الثاين مجاعة منهم ابن الصباغ
لألول قد وقع بعد  إذا وقع بعد احلكم مبصري مجيعها أم ولد :م أن وطء الثاينواعل

عنها فيكون زان, فإطالق وجوب مجيع املهر مصور  (3)ته[علق]ارتفاع شبهة امللك وانقطاع 
 (5) (3).ومل يشعر به فيما إذا فرضت شبهة أخرى أو يفرض فيما إذا وقع احلكم يف غيبة اآلخر

 (3)يلزم الثاين مجيع املهر أو نصفه.وأطلق يف املختصر قولني يف أنه 

 .تتعجل أو تقف على األداء؟ السرايةوبىن على أن 
, وقال: هو (7)وصحح أبو إسحاق األول : جيب مجيعه, وعلى الثاين: نصفه,فعلى األول

 (92).(1)واملزين (1)لشافعياختيار ا
: أن ميكن أن يكون من الثاين دون األول, أبن ولدته ألكثر من أربع القسم الثالث

سنني من وطء األول, وملا بني ستة أشهر وأربع سنني من وطء الثاين, فالولد ملحق ابلثاين, 
 . سراية إن كان معسراستيالد يف نصيبه والويثبت اال

  

                                 
 (.90/013) الطالبني وعمدة املفتني للنووي(, روضة 93/531) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(9
 (.533( ينظر الشامل البن الصباغ حتقيق بدر العتييب )(0
 ( يف )ط( "عحلقه" واملثبت من )و( موافق ما يف العزيز.(3
 (.90/013) وضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي(, ر 93/531) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(3
 ( يف )و( زايدة عبارة " أو...على أن األمة املطاوعة أو... جيب املهر". وهي غري واضة ومل أعثر عليه.(5
 (.1/333) ( ينظر خمتصر املزين(3
 هر.( أي: وجوب مجيع امل(7
 (.1/35) ( ينظر األم للشافعي(1
 (.1/333) ( ينظر خمتصر املزين(1

 (.90/013) (, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/531) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(92
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يف  (0)]االستيالد[وإن كان موسرا سرى  (9)/,ويف تبعيض حرية الولد اخلالف السابق
 (3)احلال أو عند العجز كما سبق.

 ه جيب على األول يف القسم الثاين.وجيب على الثاين ما ذكران أن
, وكذا إن  : إن كان الثاين معسرا لزم األول كمال املهر للمكاتبة, فقال البغويوأما األول

 حتصل بعد العجز, وإن قلنا: حتصل يف احلال, انفسخت الكتابة ن السرايةإكان موسرا وقلنا: 
 (3)املهر هلا.  نصفيف نصيب األول وال جيب إال

وغريهم القول: أبنه ال جيب على األول عند يسار الثاين إال  وأطلق العراقيون والروايين
 (5)نصف املهر.

: أن ميكن أن يكون من كل واحد منهما, أبن ولدته ملا بني ستة أشهر القسم الرابع
, فمن أحلقه (3)القائفادعياه أو أحدمها, عرض على فإن  سنني من وطء كل منهما,وأربع 

اعترب انتسابه بعد  وإن تعذرت معرفته من القائف (7)(اإلمكان فيه)به كان احلكم كما لو تعني 
 (1).بلوغه, ويكون احلكم على ما تقدم

  

                                 
 ./ب(937)( (9
 ( سقط يف )ط(.(0
 (.331صفحة رقم ) ( ينظر املصدرين السابقني(3
 (.1/350) للبغوي ( ينظر التهذيب يف فقه اإلمام(3
 (.90/017الطالبني وعمدة املفتني ) (, روضة93/531(, العزيز )1/333( ينظر حبر املذهب )(5
من قافه, يقوفه, قيافًة, قوفاً, وتقوفه تتبعه؛ أي اتبع أثره. الذي يتتبع اآلاثر ويعرفها, لغة:  القائف( (3

 ويعرف شبه الرجل أبخيه وأبيه, واجلمع قافة كبائع وابعة.
ق الن      سَب بغريه عند االشتباه مبا خصه هللا تعاىل به من علم ذلك. ينظر: لسان واصطالحا: من يلحِّ

(, 9/933(, طلبة الطلبة للنسفي )3/331(, مغين احملتاج للشربيين )1/013العرب البن منظور )
 (.9/979والتعريفات للجرجاين )

 ( يف العزيز "اللحوق به" ويف الروضة "األمكان منه".(7
 (.90/017) (, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/531) وجيز للرافعي( ينظر العزيز شرح ال(1
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أبحدمها حلقه وثبت االستيالد  : ولو فرض ذلك يف األمة القنة وأحلقه القائفمامقال اإل
آلخر أيضا إبقراره أهنا يف نصيبه وال يسري إن كان معسرا, لكن يثبت االستيالد يف نصيب ا

 (9)لدعواه أهنا مستولدته فيؤاخذ به.ة نصيبه وال يلزم الشريك قيم مستولدته,
نصفها هلذا  (0)(بينهما,)واملتداعيان موسران, حكم أبهنا مستولدة  وإذا مل جند القائف

 من اآلخر. أحدمها أوىل ابلسراية ونصفها هلذا, وليس
أبحدمها ثبت االستيالد يف  أقرا ابلوطء وسكتا عن دعوى الولد, وأحلق القائفولو 

ولو مل جند قائفا واعتمدان انتسابه بعد البلوغ, ففي  (3),(للشريك)نصيبه وسرى عليه الغرم 
 (3).من كالم األصحاب ثبوت الغرم تردد مفهوم

أتت بولدين وعرفنا حاهلما, واتفقا على أن هذا من هذا, وهذا  (5)]إذا[: احلالة الثانية
 (3)(صوراتن:)وفيها  ,امن هذ
سرا, صارت اتفقا على السابق منهما, فإن كاان موسرين أو كان األول مو  (7)(:إحدامها)

 (1)ها.ه للثاين نصف مهرها ونصف قيمتوعلي اجلارية مستولدة لألول,

 س العلوق فال جيب,بنف صل السراية: إن قلنا: حتفقال البغوي :ة الولدوأما نصف قيم
 (92)وجبت. إال أبداء القيمة (1)/صل: تتوقف على العجز, أو قلنا: ال حتوإن قلنا

                                 
 (.91/335( ينظر هناية املطلب يف دراية املذهب للجويين )(9
 ( يف )و( "منهما" واملثبت من )ط( موافق ما يف العزيز.(0
 يك.( يف )و( الشر (3
 (.90/017(, روضة الطالبني وعمدة املفتني )93/572(, العزيز )91/333( ينظر هناية املطلب )(3
 ( سقط يف )ط(.(5
 ( يف العزيز مسألتان.(3
 ( يف )و( أحدمها.(7
 (.90/017) نووي(, روضة الطالبني وعمدة املفتني لل93/572) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(1
 ./أ(931)( (1

 (.1/350) للبغوي ( ينظر التهذيب يف فقه اإلمام(92



 جواهر البحرية في شرح الوسيط للقمولي الشافعي

 - 353 - 
 

 ما صار مجيعها مستولد لألول وهو عامل ابحلال, لزمه احلد: فإن وطئها بعد وأما الثاين
ر ومتام قيمة الولد يوم الوضع, وإن كان جاهال, فالولد حر, وعليه متام امله وولده رقيق لألول,

 يف نصيبه. ل إن ارتفعت الكتابةلألو  (9)(كون مجيعهاوت)
ولد للمكاتبة ونصف قيمة الولد على اخلالف يف  هه ونصفوإن بقيت فنصف املهر ل

 (0)املكاتبة.

ض إال نصف املهر, ويف تبعي صري مجيعها مستولدة لألول فال يلزمهوإن وطئها قبل أن ت
وال يثبت االستيالد يف نصيب  تبعض فعليه نصف قيمة الولد,فإن مل ت ية الولد ما سبق,حر 

 .لسرايةاول ه الستحقاق األالثاين, وإن بقي نصيب
لشريكني نصيبه وهو موسر, وقلنا: : أن فيه وجهني كما لو أعتق أحد اوعن القفال

 (3).على األداء, فأعتق اآلخر نصيبه قبله السراية  توقفب
ثبت االستيالد يف نصيب األول ومل يسر, فإذا أحبلها  :أو األول اان معسرينوإن ك

 لى كل واحد متام املهر للمكاتبة.الثاين ثبت يف نصيبه أيضا, وع
ريكه, ومن مات منهما عتق فعلى كل واحد نصف املهر لش فإن عجزت قبل أخذه

 (3)نصيبه.

وإان إذا مل حنكم ابحلرية ( 3)ولد كل منهما اخلالف السابق, (5)تبعيض : أن يفوذكر البغوي
 عليه؟. قن لآلخر أم يتكاتب (7)و[فه]ابحلرية يف نصيبه 

  

                                 
 ( كما يف العزيز, أما يف الروضة: "تكون مجيعهما".(9
 (.90/011) (, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/572) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(0
 ( ينظر املصدرين السابقني.(3
 ( ينظر املصدرين السابقني.(3
 ( أي: تبعيض احلرية.(5
 : كله حر, وعلى كل واحد لآلخر نصف قيمته.أحدمها( (3

 .نصفه حر, ونصفه ]رقيق[ لآلخر :والثاين     
 ( يف )ط( فهي" واملثبت من )و( موافق ما يف التهذيب.(7
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 (9).واحد منهما شيء من قيمة الولد فيه اخلالف, وإنه ال جيب على كل
وإن قلنا: حبرية  اجلواب كذلك,إذا قلنا ابلتبعيض, ف: أان وذكر أبو الفرج السرخسي

 (0)(ولده. قيمة)اجلميع لزم كل واحد منهما لآلخر نصف 
لد كل منهما إذا كان األول ومل جيز العراقيون وغريهم اخلالف يف تبعيض احلرية يف و 

 (3)وخصوا اخلالف ابملوسر. ,وحكموا أبن ولد املوسر حر كله معسرا والثاين موسرا,
 ,واحتمل صدقه هما: أان أولدهتا أوال, ولدي هذا,ابق, فقال كل مناختلفا يف الس :الثانية

 واالعتبار ابليسار واإلعسار حالة اإلحبال. ما موسران أو معسران, أو خمتلفان,إ :فهما
: أن يكوان موسرين, وكل واحد يدعي على اآلخر مجيع املهر ومجيع (3)الضرب األول

, أو يدعي نصفها على ما تقدم يف الصورة يتها وهي مستولدقيمة ولده؛ ألنه يقول: وطئتَ 
ويقر أيضا بنصف قيمة )وكل واحد يقر لآلخر بنصف املهر ونصف قيمة اجلارية,  (5),األوىل

يكذبه اآلخر  (7)(وما يقر به كل واحد من نصف قيمة اجلارية (3)/,الولد على اخلالف فيه
 على اآلخر يف املهر وقيمة الولد.بقى دعوى كل منهما به, فت رارهفيه, فيسقط إق

وإن الكالم يف التقاص,  ءوجا وية بينهما مل يعظم أثر االختالف,فإن اقتضى احلال التس
 .منهما على نفي ما يدعيه اآلخر (1)(واحد)تفاوات حلف كل 

  

                                 
 (.1/353) للبغوي ( ينظر التهذيب يف فقه اإلمام(9
 ( يف )و( قيمته.(0
 (.90/011) (, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/579) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(3
 ( كما يف الروضة, ويف العزيز: احلالة األوىل.(3
 ( أي: إذا اتفقا على السابق منهما.(5
 ./ب(931)( (3
 ( سقط يف )و(.(7
 ( سقط يف )و(.(1
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 وهو بعيد.والنفي,  : يتحالفان على االثباتوقيل
, على اإلهبام د منهما على اآلخر, وهي مستولدة أحدمهاشيء لواحفإذا حلفا فال 

 ونفقتها عليهما.
: أنه ال يعتق (9)فاألظهروإن مات أحدمها,  موقوف بينهما, , فهي حرة, والوالءفإذا ماات

 (0)أهنا مستولدة اآلخر. ؛ جلوازمنها شيء

 (5)وهللا املوفق. (3)ة,واختاره مجاع (3)فها مبوت أحدمها.لنص: أنه يعتق نصوعن ا
  

                                 
 .واألصح عند النووي ( األظهر عند الرافعي(9
 (.90/011) (, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/579) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(0
 (.1/35) ( ينظر األم للشافعي(3
 (.93/570(, العزيز )1/331) . ينظر حبر املذهب للروايين( منهم: القاضيان أبو الطيب والروايين(3
 (.90/322) (, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/570) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(5
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لو عرف  افال مثرة لالختالف, واحلكم كم (9)(خمتلفني,): أن يكوان الضرب الثاين
 السابق, ومها معسران.

لعصبتهما  وإن ماات, فالوالء عتق نصيبه ووالؤه لعصباته, مات أحدمها (0)(وإذا)
 (3).سويةابل

 (5).وإن كان معسرا يوقف أن الوالء (3)]يف األوىل,[رمحه هللا تعاىل:  ونقل الربيع
 على أنه غلط. واتفق اجلمهور

االعتبار  سرين أو معسرين؛ إذأن يكوان مو  بني حينئذ وال فرق وت,: أراد حالة املوقيل
 (3)حبال.حبالة اإل

يحلف كل واحد على نفي ما ف: أن يكون أحدمها موسرا واآلخر معسرا, الضرب الثالث
يدعي عليه, ويثبت االستيالد للموسر يف نصيبه إذ ال منازعة فيه, فنصف نفقتها على املوسر 

 (7).(عليهما)ونصفها 
ووالؤه فإذا مات املعسر عتق نصيبه  ووالؤه لورثته, همث إن مات املوسر أوال عتق نصيب

 موقوف بينهما.
وإن مات املعسر أوال مل يعتق منها شيء, فإذا مات املوسر عتقت كلها ووالء نصفها 

 ورثته, ووالء النصف اآلخر موقوف.ل
توقف سراية االستيالد على األداء, فإن قلنا: يتوقف ا قلنا: ال ي: هذا إذقال الصيدالين

 (1)بينهما, فال وقف. , والوالءفتكون اجلارية مستولدهتما ,فهنا ال أداء عليه,

                                 
 ( يف العزيز والروضة "معسرين".(9
 ( يف )و( فإذا.(0
 ( ينظر املصدرين السابقني.(3
 : يف األم.والنووي ( سقط يف )ط(, وقال الرافعي(3
 (.1/35) ( ينظر األم للشافعي(5
 (.90/322) (, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/570) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(3
 الروضة: "بينهما".( يف العزيز و (7
 (.90/322) (, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/570) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(1
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طئت أوال, فتسري و  (9)(أنتَ )آلخر: فقال كل منهما ل ولو كان االختالف ابلعكس
 عليهما. : يتحالفان ونفقتهاقال البغوي نصييب, ومها موسران, (0)(إىل)

وإذا مات اآلخر  عتق نصيب احلي, ووالؤه موقوف,يو  يعتق نصيبهوإذا مات أحدمها مل 
 (3)ووالء الكل موقوف. (3)/عتقت كلها

وقال  : سرى إيالدك إىل نصييب,ا, فقال املعسروإن كان أحدمها موسرا واآلخر معسر 
 .مث النفقة عليهما ,حتالفا أوال, ومل يسر إىل نصييب, (5)(أحبلت) املوسر: أنتَ 

وأما  موته, ووالؤه لعصبته,أما نصيب املوسر فبِّ  مات املوسر أوال عتقت كلها؛ (3)(فإن)
 ووالؤه موقوف. ,نصيب املعسر فبإقراره

فإذا مات املوسر بعده عتقت كلها ووالء  شيء, (7)ا[منه] يعتق وإن مات املعسر أوال مل
 (1)ووالء نصيب املعسر موقوف. (1)(له,)نصيب املوسر 

, فهو الكتابة اختلف السيد واملكاتبة يف ولدها, فقال السيد: ولدته قبل: الفرع الثاين
ال ذلك, فإن واحتمل احل عليه تفريعا على األظهر, كاتبيرقيق. وقالت: بل بعدها, وقد 

 (92)هبا. أقام أحدمها بينة قضي

  

                                 
 ( يف )و( مكرر.(9
 ( يف )و( "لكل" واملثبت موافق ما يف العزيو والروضة.(0
 ./أ(931)( (3
 (, املصدرين السابقني.1/353) للبغوي ( ينظر التهذيب يف فقه اإلمام(3
 : "أولدت".( كما يف العزيز, وقال النووي(5
 ( يف )و( مث إن.(3
 ما يف العزيز والروضة.( يف )ط( "منهما" واملثبت من )و( موافق (7
 : لعصبته.( كما يف العزيز, وقال النووي(1
 (.90/329(, روضة الطالبني وعمدة املفتني )93/573(, العزيز )1/353( ينظر التهذيب )(1

 (.90/011) الطالبني وعمدة املفتني للنووي(, روضة 93/532) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(92
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ة قوله, قبلت شهادهتن؛ ألهنا شهادذا أقام السيد أربع نسوة على ما ي: وإقال البغوي
 (9).على الوالدة, وامللك يثبت ضمنا

 (0)وال التقاص, وإن مل يقم بينة صدق السيد بيمينه.وإن أقام كل منهما بينة ففيه أق
 سيد: ولدت قبل الكتابة: زوج عبده أبمته مث كاتبه مث ابعها منه وولدت, فقال الالثالث
 (3)بيمينه. تب صدق املكاتب: بل بعد الشراء وقد تكاوقال املكاتب فهو قن يل,
, واآلخر قال: لو أتت بولدين, أحدمها قبل الكتابة : أن الشافعي: عن الصيدالينالرابع

 (3)؛ ألنه محل واحد.ا, فهما للسيدبعده
ستة أشهر من حني ملكها, وآبخر ألكثر, فهما  (3)(دون)للو أتت أبحدمها  (5)(وكذا)
 (1) (7)[ذلك.]ك أاب زيٍد أفىتوإن  ,للسيد

حىت لو  ,كيف كان  ن احلمل يتبع األم يف البيعوأ ,لمؤو  والصحيح: أن كالم الشافعي
 (1).وضعت ولدا, وىف بطنها آخر فباعها, فالولد الثاين مبيع معها, واألول للبائع

 (92)رمحه هللا. وهذا ما أورده البغوي
, ويلزمه املهر إن وطئها فال حدفومكاتبته,  هوطء أمة مكاتب : ليس للسيداخلامس

 (99)وتصري مستولدة. بنسيفإن أولدها, فالولد حر  ,لمكاتبل

                                 
 (.1/331) للبغوي ( ينظر التهذيب يف فقه اإلمام(9
 (.90/011) روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي (,93/532) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(0
 (.90/011(, روضة الطالبني وعمدة املفتني )1/301(, حبر املذهب )91/097( ينظر احلاوي )(3
 (.90/011مدة املفتني )(, روضة الطالبني وع93/539(, العزيز )1/39) ( ينظر األم للشافعي(3
 ( يف )و( وأكدا.(5
 ( يف )و( دون.(3
 ( يف )ط( "ذلك" واملثبت من )و( موافق ما يف البحر.(7
 (.90/012(, روضة الطالبني وعمدة املفتني )93/539(, العزيز )1/301( ينظر حبر املذهب )(1
 (.90/012) (, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/539) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(1

 (.1/331) للبغوي ( ينظر التهذيب يف فقه اإلمام(92
 (.90/019) (, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/533) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(99
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 (9).يه قيمتها لسيدها دون قيمة الولد: وعلقال ابن الصباغ

 (0): وجييء فيه اخلالف السابق.قال الرافعي
نثبت حكم املكاتبة يف ولدها, وإن  مل (3)[إن]: للسيد وطء بنت املكاتبة السادس

لكن لو وطء فال حد, واملهر ينبين على اخلالف املتقدم يف الكسب, إن فال,  (3)ه[ناأثبت]
وإن قلنا:  /ب( لزمه هلا,931قلنا: إنه لألم,)وإن  إىل السيد يف احلال مل يلزمه,قلنا: يصرف 

 عليها, ووقف الباقي. منه (5)[نفق]أ ,بوقفه
وإن أولدها صارت مستولدته,  بعتق األم فهو هلا, وإن عجزت فهو للسيد,فإن عتقت 

 (3).بنسيوالولد حر 

 (7).ابن الصباغ وال جيب عليه قيمتها, قاله

غي أن يكون هنا  ها قوالن يف وجوب قيمة األم, فينب: وقد سبق يف مثلقال الرافعي
 (1)كذلك.

سب هلا إذا جعلنا فيها, فيعتق بعتق األم, ويكون الك : ويبقى حق الكتابةقال البغوي
جعلنا خذ القيمة من تركته لألم إذا , وتؤ فإن مات السيد عتقت البنت مبوته احلق فيها لألم,

 (1)احلق هلا, كما يف املقتول.

 (9)وأما قيمة الولد فعلى ما تقدم يف ولد املكاتبة.

                                 
 (.533( ينظر الشامل البن الصباغ حتقيق بدر العتييب )(9
 (.93/533) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(0
 موافق ما يف العزيز والروضة.( يف )ط( "وإن" واملثبت من )و( (3
 ( يف )ط( "أثبتنا" واملثبت من )و( موافق ما يف العزيز والروضة.(3
 ( يف النسختني "نفق" واملثبت من الروضة.(5
 (.90/019) (, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/533) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(3
 (.530( ينظر الشامل البن الصباغ حتقيق بدر العتييب )(7
 (.93/533) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(1
 (.1/333) للبغوي ( ينظر التهذيب يف فقه اإلمام(1
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 ومن هو من جهته من رقيق وولد : حكم جناية املكاتباحلكم اخلامس
 :وفيه صور

املال, أو رجعت على سيده أو على أجنيب جناية توجب  : إذا جىن املكاتباألوىل
 يمته أو أقل, طولب به مما يف يده,فإن كان يف يده مال وكان الواجب مثل ق ابلعفو إىل املال,

 (0)وإن كان أكثر فقوالن.

 :والغزايل اإلمامعنهما, فقال  ابعبارة األصح تواختلف
 .رش ال يتعلق برقبته حال الكتابةيطالب بتمام األرش كاحلر؛ ألن األ :أحدمها

 (3).تهقيم: أنه ال يطالب إال بقدر وأصحهما

على القول األول يتمكن من بذل الزائد على قدر قيمته.  كاتبوهذه العبارة تفهم أن امل
العراقيون عنهما: أبن جنايته هل توجب أقل األمرين من قيمته وأرش اجلناية, أو  (3)(وعرب)

أراد سيده  العبد القن إذا يتعني أرش اجلناية ابلغا ما بلغ؟. فيه قوالن كالقولني يف جناية
 (5)فداه.

أن يفدي نفسه بذلك, وعلى الباقي إن كان  فعلى األول, وهو اجلديد: للمكاتب
جوازه ه بغري إذن سيده أبكثر من قيمته, ويف رش غري السيد مل يكن له فداء نفسمستحق األ

 إبذنه القوالن يف تربعاته.

                                                                                              
من غري السيد قن للموىل, أو قلنا يتكاتب عليها ولكن احلق فيه للموىل, ال  إن قلنا: ولد املكاتب( (9

 جيب عليه قيمة الولد؛ كما إذا قتل املوىل ولدها.
 ستعني هبا يف أداء النجوم.وإن قلنا: احلق يف ولدها هلا: فيجب على املوىل قيمة الولد هلا؛ ت

. ينظر التهذيب يف فقه فإن عجزت: قبل األخذت سقط عنه, وإن عتقت قبل األخذ: هلا مطالبته هبا
 (.935(, هناية اللوحة رقم )1/333) للبغوي اإلمام

 (.90/329) (, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/573) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(0
 (.91/332هناية املطلب يف دراية املذهب للجويين ), (7/531) ( ينظر الوسيط يف املذهب للغزايل(3
 ( يف )و( وعن.(3
 (.301(, املطلب العايل حتقيق عبد اإلله )1/373حبر املذهب ) (,1/337( ينظر التهذيب )(5
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ه أو على عبده القن,  يد أبن كانت اجلناية على طرفه أو على مورثوإن كان مستحقه الس
 (9)كان له ذلك.

أبو الطيب: ينبغي أن ينبين على القولني يف هبته من سيده, إن  وقال القاضي
 (0)فال, كما يف األجنيب. كان له ذلك, وإال  ,صححناها

, كما له االمتناع من ن للسيد االمتناع من قبول ذلك: وهذا يقتضي أالصباغقال ابن 
 (3)ألنه ال ميكنه أن يفدي إال بذلك.وعندي: أنه يلزمه قبوله؛  ,قبول اهلبة

منعناه من  للسيد تعجيزه إذا (3)/يرون أن صحابيقتضي أن األ وهذا من ابن الصباغ
 (5)فيما إذا كان املستحق غري السيد.وهو يقتضي طرد ما قاله  بذل الزائد على قيمته,

 (3)(عجزه)وإن مل يكن يف يده مال, وطلب مستحق األرش ــ وهو أجنيب ـــ تعجيزه, 
يف  بقى الكتابةبقدره, وتش قيمته بيع كله يف اجلناية وإال بيع منه احلاكم. مث إن استغرق األر 

 (7).دى حصته من النجوم عتق ذلك القدرفإذا أ الباقي,

 :وجهانويف سراينه إىل الباقي 
 (1).: ال, وقطع به الروايينأصحهما

  

                                 
 (.301(, املطلب العايل البن الرفعة حتقيق عبد اإلله الطاهر )1/312( ينظر البيان للعمراين )(9
 ( ينظر املصدرين السابقني.(0
 (.307( ينظر الشامل البن الصباغ حتقيق بدر العتييب )(3
 ./أ(952)( (3
 (.332(, املطلب العايل البن الرفعة حتقيق عبد اإلله )93/573)( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(5
 ( سقط يف )و(.(3
 (.90/329)  للنووي(, روضة الطالبني وعمدة املفتني93/573) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(7
 (.1/392) ( ينظر حبر املذهب للروايين(1
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ى حصة الباقي مل يسر قوال ان بيع بعضه يف اجلناية قبل حلول النجم, فلما حل أدولو ك
 (9)واحدا.

فله ذلك, وعلى املستحق القبول على  ولو أراد السيد أن يفديه من ماله ويستدمي الكتابة
الرجوع عن اختيار الفداء وتسليم العبد  (0)(وله), ومب يفديه؟. فيه القوالن املشهوران, املذهب

 (3)ه إبذن اجملين عليه بشرط الفداء.إال إذا مات العبد بعد االختيار. وكذا لو ابع

؛ ألن قول السيد: اخرتت الفداء, ال يسقط حق مستحق بيعالإذنه يف  (3)[رط]شوإمنا 
 (5).يؤد املال, قاله الرواييناألرش من رقبة العبد ما مل 

, فإن كانت اجلناية موجبة للقصاص, كان ملستحقه أن : إذا جىن عبد املكاتبالثانية
فديه فيه إال أن ي باعييقتص, وإن كانت موجبة للمال أو رجعت ابلعفو إليه, تعلقت برقبته 

 (3).املكاتب

 (1).نص عليه (1), فإنه ال يفديه,آبقا (7)(اجلاين) : إال أن يكونقال البندنيجي

 ومب يفديه؟.
 :طريقانفيه 

 .نه يفديه ابألقل أو ابألرش مطلقا: أنه على القولني يف أأحدمها
  

                                 
 (.333(, املطلب العايل حتقيق عبد اإلله الطاهر)1/392(, حبر املذهب)91/917( ينظر احلاوي )(9
 ( يف )و( له.(0
 (.90/329) (, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/573) عي( ينظر العزيز شرح الوجيز للراف(3
 ( يف )ط( "يشرط" واملثبيت من )و( موافق ما يف العزيز.(3
 (.93/573) الوجيز للرافعي (, العزيز شرح1/373) ( ينظر حبر املذهب للروايين(5
 (.90/323) (, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/571) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(3
 ( سقط يف )و(.(7
 (.333لرفعة حتقيق عبد اإلله الطاهر )( ينظر املطلب العايل البن ا(1
 (.1/73) ( ينظر األم للشافعي(1
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به, وإن كان أكثر مل  كاتبإن كان األرش قدر القيمة أو أقل, استقل امل ى الثاين:فعل
 يستقل.

 .ده القوالن يف صحة تربعاته إبذنهويف جوازه إبذن سي
 (9): القطع أبنه يفديه ابألقل.والثاين

 :أوجهقيمته  ويف الوقت الذي يعترب فيه
 .م اجلناية: يو أصحها
 .االندمال : يوموالثاين

 .يوم الفداء :والثالث
 (0)لقيمتني يف يوم اجلناية, والفداء.: أقل اوالرابع

من  الذي ال يتكاتب عليه, فأما الذي يتكاتب عليه كولد املكاتب هذا يف عبد املكاتب
 ول فليس له فداؤه بغري إذن سيده., حيث جيوز له القباللذين وهبا منه (3)(ووالده)وولده  ,أمته

 (3)إن أذن فعلى قويل تربعاته إبذنه.ف

 (3).يف الفداء؟ (5)(بيعه)وقد مر الكالم يف أنه هل يفديه من كسبه, وهل له 
 أو أبرأه عن النجوم عتق. (7)/على أجنيب, فأعتقه السيد : لو جىن املكاتبالثالثة

ويلزمه  ,إىل أنه جييء يف عتقه اخلالف يف اعتاق العبد القن إذا جىن وأشار ابن كج
 :طريقانفداؤه, ومب يفديه؟. فيه 

 .ه على القولنيأن :أحدمها
 .قل: القطع أبنه يفديه ابألالثاينو 

                                 
 (.90/323) (, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/571) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(9
 نظر املصدرين السابقني.( ي(0
 ( سقط يف )و(.(3
 ( ينظر املصدرين السابقني.(3
 ( يف )و( بيع بعضه.(5
 /ب(.933بداية اللوحة ) (,335صفحة رقم ) ( ينظر(3
 ./ب(952)( (7



 جواهر البحرية في شرح الوسيط للقمولي الشافعي

 - 335 - 
 

 جنيا, وأعتقه أو أبرأه من جنومه.وكذا يلزمه فداء ولده ووالده إذا 
 (9)وال يلزم السيد فداؤه. النجوم عتق, وتعلق األرش برقبته, ولو أدى املكاتب

 (0)قدمان فيما يلزم السيد يف الصورة األوىل.الطريقان املت ؟,ما يلزم املكاتبوفي
جناايت وأعتقه السيد أو أبرأه عن النجوم لزمه فداؤه, وإن قبض  : لو جىن املكاتبفرع

 .عتق, وضمان اجلناية على املكاتبمنه النجوم 
اجلناايت معا ,كما لو قتل مجاعة بضربة واحدة أو هدم عليهم جدارا, فعلى مث إن كانت 

 (3).أو األروش كلها (3)(وقيمته)من أروش اجلناايت كلها,  القولني املتقدمني يف لزوم األصل
 :قوالند ويف اجلدي مي: أنه يلزمه األرش ابقيا حباله,فالقد ,وإن كانت متفرقة

  .: أنه ابق حباله, فيلزمه األقل من األروش والقيمةأصحهما
 (5).]كالقولني يف جناايت أم الولد : أنه جيب لكل جناية األقل من أرشها والقيمةوالثاين

أو  أوالاجملين عليه  اثنيا هل تفدى ابألقل من قيمتها ومجيع األروش فيشارك اجملين عليه
 (3)رش تلك اجلناية؟.من قيمتها وأ أبقل األمرين

 :فطريقان أن يفدي نفسه مبا يف يده على اجلناايت ولو أراد املكاتب
 .: أنه على القولني القدمي واجلديدأحدمها
 (1) (7)[.: القطع أبنه يفديه ابألقل من أرش كل جناية والقيمةوالثاين

  

                                 
 (.90/320) ووي(, روضة الطالبني وعمدة املفتني للن93/575) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(9
 /أ(.952بداية اللوحة )(, 339صفحة رقم )( ينظر (0
 ( طمس يف )و(.(3
 (.90/320(, روضة الطالبني وعمدة املفتني)93/575( ينظر العزيز شرح الوجيز)(3
 (.90/320) , روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي(93/575) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(5
 (.337(, املطلب العايل البن الرفعة حتقيق عبد اإلله )1/503(, البيان )91/393( ينظر احلاوي )(3
 ( سقط يف )ط(.(7
 (.90/320) (, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/575) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(1
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 (9)ن أروش اجلناايت كلها ومن قيمته.مما يف يده األقل م : أبنه يؤخذوقطع البغوي

 (0): ويشبه أن يكون هو األظهر.رافعيقال ال

ع, احلاكم ويبا  (3)ه[عجز ]األروش تعجيزه  اوطلب مستحقو  (3)(مال)وإن مل يكن يف يده 
 (5).فإن أبرأه بعضهم قسم على الباقني ألروش,ويقسم الثمن على أقدار ا

ه, فإن كانت اجلناية ءنفسه, فأراد السيد فدا بتعجيز املكاتب ولو انفسخت الكتابة
 غ فكذا هنا.ه, األرش ابلغا ما بلفإن قلنا: الواجب فيما إذا أعتقواحدة, 

فهل نقول مبثله هنا أو نقول يف قدر الفداء القوالن يف  ,ت, جيب أقل األمرينمثوإن قلنا: 
 (3).وجهانالعبد القن؟. فيه 

]مطلقا, فكذا  ت أرش اجلنايةيتخللها فداء, فإن قلنا: الواجب مثوإن كانت متعددة ومل 
 (1) (7)[.فهنا, وإن قلنا بطريقة القولني, ففي صحتها هنا هذا اخلال

  

                                 
 (.1/331) للبغوي ( ينظر التهذيب يف فقه اإلمام(9
 (.93/573) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(0
 ( يف )و( فقال.(3
 ( يف )ط( عجز.(3
 (.90/323(, روضة الطالبني وعمدة املفتني )93/573(, العزيز )1/331( ينظر التهذيب )(5
 (.331(, املطلب العايل البن الرفعة حتقيق عبد اإلله الطاهر )91/073( ينظر احلاوي )(3
 ( سقط يف )ط(.(7
 (.331عة حتقيق عبد اإلله الطاهر )( ينظر املطلب العايل البن الرف(1
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على سيده جناية توجب املال ابتداء أو ابلعفو, تعلق احلق مبا  جىن املكاتب : لوالرابعة
وقد  (0),األقل منه ومن قيمته؟. فيه القوالن (9)(أم)يف يده, وهل يلزمه األرش ابلغا ما بلغ 

 (3)تقدم.
 (3) .فإن مل يكن يف يده مال سقط األرشعن النجوم, فلو أعتقه السيد أو أبرأه 

 (3),وصححه وقد حكاه فيما تقدم وجها( 5): وينبغي أن يطالب به بعد العتق,قال اإلمام
 (7)أيضا. وحكاه الفوراين

 بين على أن القن إذا جىن هل يتعلق األرشمال, فتعلق األرش به ين (1)/وإن كان يف يده
 (1).بذمته مع رقبته أو برقبته خاصة؟, فيه خالف تقدم

 (92)]هنا[ط األرش هنا, وإن قلنا: ال يتعلق, ففي سقوطه مل يسق ,فإن قلنا: يتعلق هبا
 (99): ال.أظهرمها :وجهان

  

                                 
 ( يف )و( أو.(9
ال يفي ابألرش والنجم ف قوال واحدا ال يفدي نفسه  قال أبو إسحاق: إن كان ما يف يد املكاتب( (0

 :قوالنإال أبقل األمرين, وإن كان ما يف يده يفي هبما, ففيه 
 : هذا.أحدمها    
 (1/331. ينظر حبر املذهب ): يفدي جبميع األرش, والصحيح الطريقة األوىلوالثاين    
 /أ(.952وسط اللوحة رقم )(, 339صفحة رقم )( ينظر (3
 (.90/323) (, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي91/339( ينظر هناية املطلب للجويين )(3
 (.91/339املطلب للجويين )( ينظر هناية (5
 /أ(.952وسط اللوحة )(, 339صفحة رقم )( ينظر (3
 (.331( ينظر املطلب العايل البن الرفعة حتقيق عبد اإلله الطاهر )(7
 ./أ(959)( (1
/أ(, املطلب العايل البن الرفعة حتقيق عبد اإلله 952وسط اللوحة )(, 339صفحة رقم )( ينظر (1

 (.332الطاهر )
 يف )ط(. ( سقط(92
 (.332(, املطلب العايل حتقيق عبد اإلله )91/339(, هناية املطلب )91/072( ينظر احلاوي )(99
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 (9)بني أن يكون يف يده مال أم ال. ه من غري تفصيلأطلق القول: أبنه يطالب ب والبغوي
 (0)أنه يطالب به من غري تفصيل. الصحيح :جيزيف الو  منه قول الغزايل بر ويق

 (3)واألثبت ما تقدم. رمحه هللا: قال الرافعي
, آلخرا وطرد بعضهم فيه القول األرش قطعا, (3)ام[]متفإن قلنا: يطالب به, فالواجب 

 (5)وهو وجوب أقل األمرين.

أبداء النجوم, فقد اتفقوا على أن الواجب ال يسقط كما يف  ولو عتق املكاتب
 (3)األجنيب.

سواء كان  ليس له أن يفدي من يعتق عليه إذا جىن يف ملكه : تقدم أن املكاتباخلامسة
 (7).له كسب أم ال

حكى عن العراقيني: أنه إن كان له كسب فداه منه وإال بيع يف اجلناية, ووىف  ن اإلمامأو 
 (1)اقي.منه األرش وفاز السيد ابلب

ومل يفرقوا بني أن يكون له   ,نه قدر األرش إال أن يتعذرمنا يباع من العراقيني إمنا قالوا: إأو 
عرض له يف ولد املكاتبة إذا وقفنا عتقه على عتقها فجىن, فإن مل ن بعضهم تأو  ,كسب أم ال

 (1)أو تعذر بيع بعضه بيع كله. يكف

 (92)على القولني يف تربعه إبذنه. يف فداء من يعتق عليه, فهو ذن السيد للمكاتبفإن أ

                                 
 (.1/331) للبغوي ( ينظر التهذيب يف فقه اإلمام(9
 (.011) ( ينظر الوجيز للغزايل(0
 (.93/577) ( يف العزيز " وإال ثبت ما قدمناه" ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(3
 ( سقط يف )ط(.(3
 (.339(, املطلب العايل البن الرفعة حتقيق عبد اإلله )93/577) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(5
 (.90/323) (, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/577) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(3
 /أ(.959بداية اللوح رقم )(, 339صفحة رقم )( ينظر (7
 (.91/305( ينظر هناية املطلب يف دراية املذهب للجويين )(1
 (.330(, املطلب العايل البن الرفعة حتقيق عبد اإلله)539( ينظر الشامل البن الصباغ حتقيق بدر )(1

 (.330(, املطلب العايل حتقيق عبد اإلله )1/333(, البيان للعمراين )91/073( ينظر احلاوي )(92
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وهل له أن يبيع من يعتق عليه إذا كان يف ملكه وجىن على عبد آخر له جناية أوجبت 
 (9)مجاعة. رجح كل منهما ؟, فيه قوالن,املال

 (0).؟الستفادة الفك ونظريه: ما إذا جىن العبد املرهون على سيده, هل له بيعه يف اجلناية
عبده اآلخر قتال يوجب القصاص, كان له  عبدي املكاتب (3)[حد]أ: لو قتل السادسة

 ومل يلزمه أخذ األرش. ,أن يقتص بغري إذن سيده, وكذا لو كان القاتل لعبده عبد غريه
 (3)سيده, فإن مل أيذن تعنيَّ األرش. رمحه هللا قول: أنه ال يقتص إال إبذن وعن الربيع

من  (1)ومنهم من نفاه, (7)ومنهم من قال: خرجه, (3), ومنهممن قال: نقله (5)فمنهم
 (92)من أثبته فيهما. (1)ومنهم أثبته يف الثانية دون األوىل,

]فإن   لقصاص, فله أن يقتص,على سيده جناية توجب ا : إذا جىن املكاتبالسابعة 
 (90) (99)[.السيد قبل االقتصاص, كان لوارثه أن يقتص ماتكانت على النفس و 

 وهل له استيفاؤه قبل االندمال؟.
  

                                 
 (.90/325) (, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/519) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(9
 (.93/571)(, العزيز للرافعي91/303(, هناية املطلب للجويين)91/077)( ينظر احلاوي للماوردي(0
 .ىحدإ( ط( يف )(3
 (.333(, املطلب العايل حتقيق عبد اإلله )91/330(, هناية املطلب )7/531( ينظر الوسيط )(3
 (.335( ذكره ابن الرفعة ومل ينسبه إىل قائله. ينظر املطلب العايل حتقيق عبد اإلله الطاهر )(5
 (.1/319( كالعمراين. ينظر البيان )(3
 (.1/375: هذا غريب. ينظر حبر املذهب )( كأبو إسحاق املروزي, وقال الروايين(7
 (.335(, املطلب العايل حتقيق عبد اإلله الطاهر )7/531. ينظر الوسيط )والفوراين ( كالغزايل(1
 (.91/330. ينظر هناية املطلب يف دراية املذهب للجويين )( كاإلمام(1

 (.333هو الصحيح. ينظر املطلب العايل حتقيق عبد اإلله ) ( قال ابن الرفعة: أبن كالم اإلمام(92
 ( سقط يف )ط(.(99
 (.91/033) احلاوي للماوردي, (7/532) لوسيط للغزايل(, ا1/79) ( ينظر األم للشافعي(90
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 (0)(على مال, وهل له طلبه (9)ز: اجلواوالظاهر : أنه أييت فيه اخلالف يف احلر,الظاهر)
 (3).. فيه القوالن املذكوران يف احلرليستفيد به التعجيز؟

 (5).إذا جىن على عبد السيد أو على ولده (3)/وكذا له أن يقتص

 (3)ومات رقيقا كما مر. نت على نفسه انفسخت الكتابةا, فإن كوأما اجلناية على املكاتب
وإن كان أجنبيا فللسيد القصاص أو  ,اتل السيد فليس عليه إال الكفارةفإن كان الق

 ث.وله أخذ أكسابه أيضا حبكم امللك ال اإلر  ,القيمة
تص, وليس للسيد منعه على أن يقوجب قصاصا فله وإن كانت على طرفه, فإن كانت ت

 (7)املذهب.

حكم اجلميع  (1)ه:[حكم]فقدر احملاابة  فإن عفى على مال ثبت, فإن كان دون األرش
 (1).إذا عفى جماان, وسيأيت

 مرين, أو قلنا: القصاص لكن العفووإن عفا مطلقا, فإن قلنا: موجب العمد أحد األ
وإن عفا جماان سقط  قل هبما مل جيب شيء,مل ن األرش, وإن (92)[يثبت] املطلق يقتضي املال,

 (99).القصاص

                                 
 ( بعد )اجلواز( طمس يف )ط(.(9
 ( سقط يف )و(.(0
 (.333لرفعة حتقيق عبد اإلله )(, املطلب العايل البن ا93/512) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(3
 ./ب(959)( (3
 (.93/573) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(5
(, 1/312(, البيان )1/371حبر املذهب ), /ب(933وسط اللوحة )(, 073صفحة رقم )( ينظر (3

 .(90/327لطالبني وعمدة املفتني )روضة ا
 (.1/312(, البيان للعمراين )1/371) ب للروايين( ينظر حبر املذه(7
 ( يف )ط( "حكم" واملثبت من )و( موافق ما يف العزيز والروضة.(1
 (.90/325) (, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/571) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(1

 ( يف )ط( "ويثبت" واملثبت من )و( موافق ما يف العزيز والروضة.(92
 (.90/325(, روضة الطالبني وعمدة املفتني )93/571(, العزيز )1/370( ينظر التهذيب )(99
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موجب العمد أحد األمرين مل يسقط املال إن عفا بغري إذن سيده, وإن عفا  :مث إن قلنا
 (9).إبذنه ففيه القوالن يف تربعاته إبذنه

وإن  جيب شيء إن قلنا: العفو املطلق ال يوجب املال, وإن قلنا: موجبه القصاص, مل
 :فوجهانوجبه, قلنا: ي

 وإن كان إبذنه فعلى القولني.)بغري إذن سيده,  : جيب إن كانأحدمها
 ال جيب شيء, وإن عفا بغري إذنه. :والثاين

القوالن يف ويف صحته إبذنه   (0)مل يصح عفوه بغري إذن سيده,( للمال ت موجبةوإن كان
 تربعاته إبذنه.

 (3)املكاتبة. مهرك به يف جنومه  وحيث ثبت املال ابجلناية على طرفه فهو له يستعني

 :طريقانوهل أيخذه يف احلال أم بعد االندمال؟. فيه 

 .جناية احلر يف : أنه على القولنيأحدمها
 ه يف احلال.: القطع أبخذوالثاين

فإن كان  ,جلناية إىل النفس انفسخت الكتابةفإن قلنا: يصرب إىل االندمال, فسرت ا
 .جلاين أجنبيا لزمته القيمة للسيدا

حق عليه است ,وإن كان السيد رش,األ وإن اندملت, فإن كان أجنبيا أخذ املكاتب
 (3)األرش وهو يستحق النجوم.

 قان جنسا وصفة ففيه أقوال التقاص, وأيخذ من له الفضلفإن حل النجم واحتد احل
 وإن اختلفا أخذ كل واحد حقه. الفضل,

  

                                 
 (.1/370) للبغوي ( ينظر التهذيب يف فقه اإلمام(9
 ( سقط يف )و(.(0
 (.90/325(, روضة الطالبني وعمدة املفتني )93/512(, العزيز )1/370( ينظر التهذيب )(3
 (.90/323) (, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/512) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(3
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وإال فال  ,أيخذ األرش يف احلال, فإن كان مثل دية حر أو أقل, فله أخذ مجيعه وإن قلنا:
ه إىل الدية , ألن السرايةأيخذ أكثر من قدر الدية  .قد يصريِّّ

خذ الباقي إن مل يكن فقد استقر األرش, وأي ,مث اندملت اجلراحة ,له أخذه وإذا أخذ ما
 (9)أخذ اجلميع.

. فإن كان اجلاين انفسخت الكتابة (0)[عتق]ين وإن سرت إىل النفس, فإن كان قبل أ
 وأخذ أكسابه. (3)/وإن كان السيد سقط عنه الضمان قيمة,للسيد مطالبته بتمام الأجنبيا ف

أيخذه ورثته  فإن كان اجلاين أجنبيا فعليه متام الدية, وإن سرت بعد عتقه ابألداء
 (3)أيضا خبالف نظريه يف عبده القن. وإن كان السيد فعليه متام الدية ,الوالء وأابلنسب, 

 وال مينع من التقاص كون الدية ابلتقاص, فهو كما لو حصل ابألداء,ولو حصل العتق 
 اجلناية (3)]إن سرت[والتقاص حيصل حينئذ. مث  ,نصف القيمة (5)(ابتدأ جبالوا) إبال, فإن

 بعد العتق وجب الفاضل من اإلبل.
 تق قبل أخذ املال, ففي أخذه اآلنمث ع ,صحح عفوهعن املال ومل يح  وإذا عفا املكاتب

 :قوالن
 : نعم.(7)أظهرمها

فإن كانت خطأ أو رجعت ابلعفو إىل  ه القصاص,عبده فل لى طرف املكاتبولو جىن ع
 (1)املال مل يثبت له عليه مال.

                                 
 ( ينظر املصدرين السابقني.(9
 ( يف )ط( "عتقت" ويف )و( "عتق", واملثبت من العزيز والروضة.(0
 ./أ(950)( (3
 (.90/323) (, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/519) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(3
 ( يف العزيز والروضة: "الواجب ف اإلبتداء".(5
 ( يف )ط( "أرش" واملثبت من )و( موافق ما يف العزيز والروضة.(3
 .( أصحهما عند الرافعي(7
 (.90/323) (, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/519) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(1
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, وكان األرش : عن األم أنه لو جىن السيد على طرف املكاتبتم هبا الكتابخنفروع 
جناية توجب القصاص,  نجوم, وحكمنا ابلتقاص وحصول العتق, مث عاد وجىن اثنيامثل ال

 .(9)(مل يفده) ,حصال معا أعلم أن التقاص والعتقمل فإن قال: وجب القصاص, 
 (0).يوجب منه دية حر وال قصاص للشبهةأنه  ,خررمحه هللا تعاىل: وفيه قول آ قال الربيع

: كنت حرا وقت اجلناية, ال املكاتبواختلف هو واجملين عليه, فق أنه لو عتق املكاتبو 
قبلت شهادته,  السيد للمكاتب فإن شهد صدق اجلاين بيمينه, وقال اجلاين: بل مكاتبا,

 (3)وأييت آبخر.

 صح التعليق. عجزت عن النجوم بعد مويت فأنت حر,ولو قال لكاتبه: إن 
بعد احللول وبيده ما يفي وإن قاله  ,يعترب قوله قبل احللول: عجزت, مل فإن قال املكاتب

 , وإن مل يوجدوإن جاز له أن يعجز نفسه ألنه علقه ابلعجز ال ابلتعجيز ابلوجوب فال عجز,
 (3)صدق بيمينه إن كذبه الوارث.

 (5).يعتق ابألداء إىل الوارث نهوأال ترتفع,  فقد تقدم أن الكتابة لو مات سيد املكاتب

وان مل يعتق إال فإن كان الوارث صغريا أو جمنواراثن مل يعتق إال أبداء حقهما, فلو كان له 
أثبت لكل منهما  فإن كان له وصيان مل يعتق إال ابلدفع إليهما إال إذا ابلدفع إىل وليه,

 (3)االستقالل.

  

                                 
 ( يف األم: "مل يقبل ذلك منه".(9
 (.90/327(, روضة الطالبني وعمدة املفتني )93/519(, العزيز )1/77) ( ينظر األم للشافعي(0
 ( ينظر املصادر السابقة.(3
 (.90/327) (, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي1/13) ( ينظر األم للشافعي(3
الطالبني وعمدة (, روضة 93/510/ب(. العزيز )959هناية اللوحة )(, 331صفحة رقم ) ( ينظر(5

  .(90/321املفتني )
 (.90/321) (, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/510) شرح الوجيز للرافعي( ينظر العزيز (3
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يف قضاء الديون  (9)]وصيا[ن على امليت دين وأوصى بوصااي, فإن كان الوارث فإن كا
فإن مل يكن  ,ويدفع إليهم والورثة (0)وإال )فيجتمع ابلوصي( ,وتنفيذ الوصااي عتق ابلدفع إليه

 (3)امه.مق القاضي (3)[قام] له وصي
فإن قضى الديون والوصااي عتق  ,دفع إىل الوارث (5)(وإن) ولو دفع إىل الغرمي مل يعتق,

 (7).ومل يعتق, قاله البغوي املكاتب على (3)/وإال وجب الضمان

 الغرمي, ابلدفع إىل املكاتب برئ أبو الطيب: إن كان الدين مستغرقا للرتكة وقال القاضي
, وإن أوصى هبا للفقراء دفعها إىل من أوصى نسان عتق ابلدفع إليهوإن كان أوصى ابلنجوم إل

 (1)وإن أوصى بقضاء الدين منها تعني صرفها إليه. احلاكم,إىل أو إليه بتفرقتها 

 ممن يعتق على الوارث عتق عليه. بلو مات السيد واملكات
مات وكذا لو  ,ت األب وورثه االبن انفسخ النكاحلو نكح االبن مكاتبة أبيه مث ما

 مكاتبه فورثت زوجها.السيد وبنته حتت 
 (1).ت املكاتبة زوجها انفسخ النكاحزوجته أو اشرت  ولو اشرتى املكاتب

ز بعضك وأقر بعضك, م حل, فقال السيد: أعجعن جن : لو عجز املكاتبقال يف األم
 (92)قيمة.فأدى عتق كله, ويرجع السيد عليه بنصف ال فإن فعل مل يكن له ذلك,

                                 
 ( سقط يف )ط(.(9
 ( يف )و( "فيجمع الوصي" ويف العزيز والروضة: "فيجمع بني الوصي".(0
 ( يف )ط( وقام.(3
 (.90/321) (, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/510) وجيز للرافعي( ينظر العزيز شرح ال(3
 ( يف )و( فإن.(5
 ./ب(950)( (3
 (, املصدرين السابقني.1/319) للبغوي ( ينظر التهذيب يف فقه اإلمام(7
 (.90/321) (, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/513) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(1
 ( ينظر املصدرين السابقني.(1

 (.1/10) ( ينظر األم للشافعي(92
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, مل قال: ولو عجزه السيد أو السلطان فقال السيد بعد التعجيز: أقررتك على الكتابة
 دد له كتابة.جي يكن عليها حىت

راجعا لك العتق عتق إبثبات العتق وت كاتبة األوىل, وقال: قد أثبتُّ الدى منه على أتولو 
اه: األوىل؛ ألن معن وكذا لو قال: أثبت لك الكتابة الفاسدة, كما يف الكتابة  املكاتب بقيمة

 إثبات العتق هبا على األداء.
يكن حرا مل  لك الكتابة , ومل يقل قد أثبتدىيتأمنه كما كان  دىأتولو عجزه مث 

 (9)راج.ابألداء وكان املؤدى كاخل

                                 
 (.1/19) ( األم للشافعي(9



 جواهر البحرية في شرح الوسيط للقمولي الشافعي

 - 373 - 
 

اكتاباأمهاتااألوالد.
دها, وتصري األمة ابالستيالد مستولدة شرعا. مبعىن: أهنا جيوز للسيد وطء أمته واستيال

 :طريقانتعتق مبوت سيدها, وهل له بيعها؟. فيه 
 .: فيه قوالنأحدمها

 (9), وهو اجلديد: ال.أصحهما
 ملال مقدمة على الديون والوصااي.عتق من رأس اتو 

 (0).قيت يف ملكه حىت مات عتقت كاملدبرفإن ب, : نعموالقدمي

عتق من الثلث  تيقال:  وأنعتق من رأس املال, ت: وعلى هذا جيوز أن يقال: قال اإلمام
 (3).كاملدبر

 .عتق مبوت السيدتجيوز بيعها وال  من جعل القدمي: أنه (3)ومنهم
 (5)القطع ابلقول األول. :حيحالص والطريق الثاين

 (3).ذلك عن غريه وإمنا حكى الشافعي

 (7)ن اإلمجاع انعقد عليه بعد ذلك.إ وقيل:

                                 
, فمختلف فيه, فالذي عليه مجهور أما العتق ابملوت فمتفق عليه, وأما حترمي البيع: ( قال املاوردي(9

. ينظر ني مهنع هللا يضر والفقهاء: أن بيعها حرام, وأن ملكها ال ينتقل عن السيد إىل غريهالصحابة والتابع
 (.91/321احلاوي )

 (.90/392) (, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/513) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(0
 (.91/311( ينظر هناية املطلب يف دراية املذهب للجويين )(3
 ( كالشيخ أبو علي.(3
 (.90/392) (, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/513) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(5
 (.350الرفعة حتقيق عبد اإلله الطاهر )( ينظر املطلب العايل البن (3
 (.90/392) (, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي91/321) ( ينظراحلاوي للماوردي(7
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بناء على القول  (9)/وفيه وجه: أنه ال ينقض حكم حاكم ببيع أم الولد نقض حكمه,ولو 
 (0)ال يدفع اخلالف. تفاق بعد اخلالف: أن االاألصويل

 (3) (3)يشرتط يف اإلمجاع انقراض العصر؟.ومنهم من بناه على أنه هل 

  

                                 
 ./أ(953)( (9
 (.9/913األصول البن جزي)(, تقريب الوصول إىل علم 9/931( ينظر شرح تنقيح الفصول للقرايف)(0
 (.9/037(, الربهان للجويين )0/39(, املعتمد أليب احلسن )9/375( ينظر التبصرة للشريازي )(3
 (.93/513) (, العزيز شرح الوجيز للرافعي91/311( ينظر هناية املطلب للجويين )(3
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 .والنظر يف أركان الكتاب ويف أحكامه

 وهي أربعة:
 : ما يتحقق به الولد عند الوضعاألول

 :أقسام مخسةواملوضوع 
 و خنثي حيا أو ميتا.ذكرا كان أو أنثى أ (3),اخللق (0)]الكامل[ (9) )الولد(ضع : أن تاألول
 صبع أو ظفر.س أو أأو رأ ضع عضوا من الولد كيدٍ : أن تالثاين

 .كل أحد  صورهتضع جسدا مصورا يدرك : أن تالثالث
, ويشهد أربع نسوة أن (3): أن تضع جسدا فيه ختطيط خفي ال يعرفه إال القوابلالرابع

 ه ابتداء التخطيط ومبادئ التشكل.في
الولد بكل من هذه األربعة, وانقضاء العدة به, وإجياب الغرة  خالف يف ثبوت أميةوال 

 .لكفارةوا
مبتدأ  القوابل أنه : أن تضع مضغة ليس فيها ختطيط جلي وال خفي, وشهدواخلامس

 (5)خلق آدمي, ولو بقي لتخطط.

 (3)فان.: أو رجالن عار قال الروايين

خبالفه, ونص على عدم  وظاهر نصه يف املختصر: (7).لنص: أهنا تصري أم ولدفعن ا
 (1)ب الغرة به, وأن العدة تنقضي به.وجو 

                                 
 ( سقط يف )و(.(9
 ( سقط يف )ط(.(0
  احلاوي: أن تضع ولدا كامال يف خلقه.( يف(3
 (.9/035( القوابل: مجع قابلة, وهي املرأة اليت تتلقى الولد عند الوالدة. ينظر حترير ألفاظ التنبيه )(3
 (.1/509البيان للعمراين , (351(, املطلب العايل )399ــ91/392) ( ينظر احلاوي للماوردي(5
 (.1/321) ( ينظر حبر املذهب للروايين(3
 (.1/330) (, خمتصر املزين3/921) ( ينظر األم للشافعي(7
 (.1/353) ( ينظر خمتصر املزين(1
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 (9): عدم ثبوت أمية الولد به.واألصحولألصحاب فيه طرق مذكورة يف العدة, 

                                 
 (.351(, املطلب العايل حتقيق عبد اإلله )90/392) روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي( ينظر (9
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 (1): أن ينعقد الولد حرا.الركن الثاين
ملكها , سواء ر أم ولدمث ملكها مل تص انعقد رقيقا أبن وطء أمة غريه بنكاح أو زان,فلو 
 بعد الوضع, وفيه وجه أهنا تصري. حامال أو

هر من وقت حامال: أن يطأها بعد امللك وتلد لستة أش : وصورة ملكهاقال الصيدالين
الولد, ولو احتمل أن  الوطء, فيحكم حبصول العلوق يف ملك اليمني, وثبوت االستيالد وحرية

 (0)يكون سابقا.
بعد  وصورة ملكها حامال: أن تضعه لدون ستة أشهر من يوم ملكها, أو أن ال يطأها

يف ثبوت و  ,النسب ثبتفإن كان قد استربأها حني ملكها مل ي امللك وولدت ملا دون األربع,
 (3)ة الولد وجهان.أمي

 (3), وإن مل يكن استربأها فوجهان.لد: إن كان استربأها ال تصري أم و وقال القاضي
 إذا علقت أمة املكاتبما , وهي: من ذلك إال صورة واحدة يستثىن الو : قال البندنيجي

 (5)منه بولد فإنه رقيق, ويف ثبوت االستيالد قوالن.

                                 
 (.7/533) ( ينظر الوسيط للغزايل(9
 (.90/390) وضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي(, ر 93/511) ( ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي(0
 ( ينظر املصدرين السابقني.(3
 (.332( ينظر املطلب العايل البن الرفعة حتقيق عبد اإلله الطاهر )(3
 (, املصدر السابق.1/509( ينظر البيان للعمراين )(5
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 (1): مقارنة الوطء مللك األمة.الركن الثالث
فإن وطئها ظاان أهنا زوجته  نحظر, (0)/ملكهاو وطء أمة غريه بشبهة وأولدها مث فل

ويف ثبوت  ا زوجته احلرة أو أمته فالولد حر,رقيق وال استيالد, أو ظاان أهناململوكة, فالولد 
, ففي ثبوت االستيالد القوالن. ومها االستيالد قوالن. وكذا لو غحرَّ حبرية أمة فأولدها مث ملكها

 (3), أظهرمها ونسبه بعضهمجاراين فيما إذا اشرتى أمة شراء فاسدا وأولدها ظاان صحة البيع
 (3)إىل اجلديد: أنه ال يثبت.

 (7) (3)[القطع به يف نكاح الغرور.( 5)(والوجه): ]قال اإلمام

 (1)مقابله. (1)وصحح بعضهم
  

  

                                 
 (.7/533) ( ينظر الوسيط للغزايل(9
 ./ب(953)( (0
 ( منهم الشيخ أيب حامد.(3
 (.90/390) (, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/511) ( ينظر العزيز شرح العزيز للرافعي(3
 .( يف هناية املطلب قال: "األفقه عندان"(5
 ( سقط يف )ط(.(3
 (.91/529( ينظر هناية املطلب يف دراية املذهب للجويين )(7
 .واختاره اإلمام ( كالبغوي(1
 (.339(, املطلب العايل حتقيق عبد اإلله )91/529(, هناية املطلب )1/395( ينظر التهذيب )(1
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 : ثبوت نسب املولود من السيدالركن الرابع
 (9)ب.وقد مر يف ابب ما يلحق من النس

يف أحد القولني   (3)(حق أمها)عن تعلق  (0)(األمة) يف ثبوت أمية الولد خلو ويشرتط
ال مينع نقل  (5)(وقلنا:)والدين إذا كان على املورث دين,  (3)[يةواجلنا] كتعلق أرش الرهن

 (3)ثبت.تال , فإن أمية الولد الرتكة

إذا  باع أم الولد إال يف هذه املسائل على هذا القول, وفيمات: وال (7)ابن القاصقال 
 (1)أمته. استولد املكاتب

 حيح.ت عند انقطاع التعلق على الصفإن قلنا: ال يثبت االستيالد يف احلال ثب
أو إحرام أو الواطء حالال أو حراما حبيض  وال فرق يف ثبوت أمية الولد بني أن يكون

إن أوجبنا و  أو بنسب أو مصاهرة أو رضاع, ,كافرامسلمة والسيد  أبن تكون  ؛زوجية أو إسالم
 (1)على أحد القولني يف هذه الثالثة. احلد

  

                                 
 ./أ(75ظر اللوحة رقم )ين( (9
 ( يف )و( املرأة.(0
 ( يف )و( كلمة مل أستطع قرائتها, ولعلها "مولتها" ويف املطلب: "حق الغري برقبتها".(3
 ( يف )ط( اجلارية.(3
 ( يف )و( وقد.(5
 (.339( ينظر املطلب العايل البن الرفعة حتقيق عبد اإلله الطاهر )(3
الفقيه شيخ الشافعية, أبو العباس أمحد بن أيب أمحد الطربي مث البغدادي,  هو: اإلمام ( ابن القاص(7

طربستان, صنف يف املذهب  , وتفقه عليه أهل , تلميذ أيب العباس ابن سريجاملعروف اببن القاص
وغريمها, ومات سنة مخس وثالثني وثالمثائة, والقاص: نسبٌة  كتاب املفتاح, وكتاب أدب القاضي

(, 9/31إىل لقب والده, عحرف والده بذلك ألَنه كان يقصُّ األخبار واآلاثر. ينظر وفيات األعيان )
 (.95/379وسري أعالم النبالء )

 (.90/333(, كفاية النبيه البن الرفعة )1/502( ينظر البيان للعمراين )(1
 (.339( ينظر املطلب العايل البن الرفعة حتقيق عبد اإلله )(1
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 (9)مع وجوب احلد إال يف هذه الصور. لدوال يتصور اجتماع حرية الولد ونسبه وثبوت أمية الو 

 (0), ويثبت االستيالد.: وكذا وطء الكافر أمته املسلمة يوجب احلد يف قولقال الروايين

                                 
 (.1/393) ( ينظر حبر املذهب للروايين(9
 ( ينظر املصدر السابق.(0
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 :أربعة (9)(هنا)وهي كثرية متفرقة يف أبواب واملقصود منها 
 دثون بعد االستيالد من غري السيدستولدة احلااألول: أوالد امل

وإن ماتت األم  يد بيعهم ويعتقون مبوته,فليس للس ,من نكاح أو زان حكمهم حكم األم
 (0)كاتبة.يف حياته وال يعتقون إبعتاق السيد أمهم خبالف ولد امل

كاألم   الواطئ أهنا زوجته األمة, فالولد رقيق للسيد ولو ولدت من وطء شبهة, فإن اعتقد
ته انعقد حرا وعليه قيمته وهو كما لو أتت به من نكاح أو زان. وإن اعتقدها زوجته احلرة أو أم

 للسيد.
وأما األوالد احلاصلون قبل االستيالد بنكاح أو زان فليس هلم حكم األم, بل للسيد 

 (3)ون مبوته.ولدوا يف ملكه, وال يعتقبيعتهم إذا 

أهنا زوجته أو أمته ابشتباه أو شراء  (3)/غريه بشبهة ظااننه إذا استولد أمة إفإذا قلنا: 
فاألوالد  (5)أن أمية الولد ثبتت كما تقدم, فاسدا ظاان صحته أو يف نكاح غرور مث ملكها

احلادثون بعد ملكه من نكاح أو زان هلم حكمها يف امتناع بيعهم وعتقهم مبوت السيد, 
 (6).ن حصلوا بعد االستيالدواحلاصلون قبل أن ميلكها ليس هلم حكمها, وإ

يف الفتاوى: ال يثبت لذلك الولد  ولو ملكها وهي حامل من زوج أو زان, قال القاضي
خبالف ما إذا اشرتى أمة حامال فإن  ,للمشرتي اعتبارا حبالة العلوق حكم األم بل يكون قنا

 (7)وإن كان األخ ال يعتق على أخيه. مل الذي هو أخوه يعتق تبعا لألم,احل

  

                                 
 ( سقط يف )و(.(9
 .(333(, املطلب العايل البن الرفعة حتقيق عبد اإلله الطاهر )7/533ط للعزايل )ينظر الوسي( (0
 .(90/399) (, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/517) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي( (3
 ./أ(953)( (3
 ./أ(953بداية هذه اللوحة )(, 319قم )صفحة ر ينظر ( (5
 .(90/393) (, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/512) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي( (3
 .(, املصدرين السابقني315ينظر فتاوى القضي حسني )( (7
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 (1)وهنا حق احلرية. احلرية أن الثابت هناك حقيقة :والفرق

إىل  احلرية إىل الولد على القولني يف تعدي التدبري : جيوز أن يخرج تعديموقال اإلما
 (3) (0)(إليه. )رمز الولد. ويف كالم الصيدالين

 يف أن احلمل هل يعرف؟. على اخلالف واخلالف يف ولد املكاتبة خمرج عند القاضي
 (4)عليه.فيجوز أن يخرج هذا  ,لنا: يعرف مل يتبعها, وإال تبعهاإن ق

  

                                 
 .(333(, املطلب العايل البن الرفعة حتقيق عبد اإلله )93/512شرح الوجيز ) ينظر العزيز( (9
 ( يف )و( رمزا إليه.(0
 .(91/520ينظر هناية املطلب يف دراية املذهب للجويين )( (3
 .(333ينظر املطلب العايل البن الرفعة حتقيق عبد اإلله الطاهر )( (3
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 الثاين: تصرفات السيد
 زيل امللك كاهلبةكل ما ي  :ويف معناه ,أن املذهب: أنه ال جيوز تصرفه ابلبيع (9) وقد مر

 (0)ويف صحة وقفها خالف مر يف موضعه. ,نإليه كالره ضييفأو  والوصية

 (3)., وعلى هذا جيوز عتقها على مالكتابتها خالف مر والصحيح صحتها  ويف

 (3).ولو ابعها نفسها صح على الظاهر :قال القفال

 هلا يف االستيالد, وله إجارهتا ووطئها واستخدامها وإجيار أوالدها التابعني
 (5)واستخدامهم.

  

                                 
 .(/أ931اللوحة رقم )(, 323صفحة رقم )ينظر ( (9
 ./ب(15ينظر اللوحة رقم )( (0
 .(1/393(, البيان للعمراين )0/319ينظر املهذب للشريازي )( (3
 .(335(, املطلب العايل حتقيق عبد اإلله )90/393) ينظر روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي( (3
 .(90/399) (, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/517) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي( (5
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 :أقوال ثالثةأن فيه  فقد مر وأما تزوجيها
 (9)(به.): جيوز ويستند أصحها
 .: ال جيوز وإن رضيتواثنيها
 (0): جيوز برضاها.واثلثها

 (3).(3)وجهانإذن سيدها؟. فيه وعلى الثاين, هل جيوز للحاكم تزوجيها إبذهنا و 

ولدة فال جيربه السيد على وأما ابن املست ,وجيري اخلالف يف تزويج بنت املستولدة
 :وجهانويف جوازه إبذنه  إذن سيده,بغري وليس له أن ينكح  ,النكاح

 (5): اجلواز.أصحهما

ن الكافر منه على ا مل ميكَّ مسلمة وجوزان للسيد تزوجيه وإذا كان السيد كافرا واملستولدة
 (3)يف األصح وإن طلباه. وكذا ال يزوجها القاضي الصحيح,

  

                                 
 ( يف )و( هبا.(9
 .(1/503(, البيان للعمراين)1/393)(, حبر املذهب للروايين91/520ينظر هناية املطلب للجويين) ((0
ال جمال له يف التصرف يف األمالك. ينظر هناية  : وهذا حائر ابملرة عن السنن؛ فإن القاضياإلمام قال( (3

 .(91/523املطلب يف دراية املذهب )
 .(90/390) (, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/511) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي( (3
 .ينظر املصدرين السابقني( (5
 .(90/393) (, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/519) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي( (3
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 ملستولدة وأوالدها التابعني هلاالثالث: أروش اجلناايت على أطراف ا
 ملكه.ألهنم  (9)م[لسيده]والقيم الواجبة ابجلناية على أنفسهم 

 فماتوا يف يده ضمن قيمتهم للسيد.غصبهم غاصب  ولو
مث رجعا, قال الشيح  (0)ها[ابستيالد]ولو حكم حاكم بشهادة شاهدين على إقرار السيد 

وال يقابل  ,البيع ومل يفوات بشهادهتما إال سلطنة ,أبو علي: ال يغرمان شيئا لبقاء امللك
 (3).ضبعو 

فيما إذا  يقتضي القيمة للحيلولة منع البيعخالفا يف أن  (3)/لكن قد ذكر األصحاب
ب قيمتها؟. جت (5)[هل], حبرٍّ , وال يصح بيعها حلملها أم ولدتصري ال وقلنا:  ,أحبل جارية ابنه

 (7).(3)وجهانفيه 

ويتهما امللك لتفا الغرم للورثة م: فإذا مات السيد فالذي أراه: أن عليهقال اإلمام
وجدت مث رجعا العتق بصفة, و  بتعليق (1)(بشهادهتما (1)(احلاكم)كما لو حكم )بشهادهتما 

 (92)فإنه يلزمهما الغرم.
  

                                 
 ( يف )ط( لسيده.(9
 ( يف )ط( ابستيالد.(0
 .(90/399) (, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/511) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي( (3
 ./ب(953)( (3
 هل.و ( ط( يف )(5
 .أنه ال جيب : والظاهرقال الغزايل( (3
 .(331(, املطلب العايل البن الرفعة حتقيق عبد اإلله الطاهر )5/911) ينظر الوسيط للغزايل( (7
 ( يف )و( حاكم.(1
 ( يف )ط( مكرر.(1

 .(91/311ب يف دراية املذهب للجويين )ينظر هناية املطل( (92
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 ان اجلارية املشرتكة واستولداهاالشريك الرابع: لو وطء
 سواء عحلم السابق منهما أو جهل. فإن كاان معسرين فهي مستولدهتما

رمحه هللا:  لربيععلى حصته. وروى ا فإذا ماات مجيعا عتقت, وكان لعصبة كل منهما الوالء
 (9)أو أتولوه. ينهما, وغلطه األصحابأنه يكون موقوفا ب

 (0).فقد مر حكمه وإن كاان موسرين وعحرف السابق

د منهما يف الشكل, وادعى كل واح وإن جهلناه وال بينة, والتبس احلال لتقارب الولدين
 ا أوال.أنه الذي استولده

, فاجلارية مستولدة ابتفاقهما وكل واحد يزعم أن شريكه فإن قلنا: بتعجيل السراية
يستحق عليه نصف قيمتها ونصف مهرها ونصف قيمة ولده يف قول, وأنه يستحق على 

 ومجيع مهرها. ابحلال قيمة ولده جاهالشريكه إذا كان 
 (3)(كذبه)فومن أقر لغريه حبق  ل منهما لصاحبه, صاحبه يكذبه فيه,وما أقر به ك
 (3).فيبقى دعوى كل منهما على اآلخر يف املهر وقيمة الولد, سقطت مطالبته به

فال فرق يف ذلك بني  ,بينهما كما تقدم فيما إذا وطء الشريكان املكاتبة ماحلك ليفصوت
 (5)موقوف بينهما. والوالء ,املكاتبة والقنة

  

                                 
 .(93/519(, العزيز شرح الوجيز )1/331(, البيان للعمراين )7/533) ينظر الوسيط للغزايل( (9
 ./أ(931هناية اللوحة )(, 350صفحة رقم )ينظر ( (0
 ( يف )و( وكذبه.(3
 .(373(, املطلب العايل البن الرفعة حتقيق عبد اإلله الطاهر )91/001) ينظر احلاوي للماوردي( (3
 ./أ(933/ب(, )935هناية اللوحة )(, 333صفحة رقم )ينظر ( (5
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 :فروع
وإن قلنا:  ملكه, (9)]ببقاء[: لو استولد املرتد أمته صارت مستولدة, إن قلنا: األول

ستولد جارية غريه بشبهة مث بزواله, مل يثبت يف احلال. فإن أسلم فعلى القولني فيما إذا ا
 (3), توقفنا ابالستيالد أيضا.(0)قفوإن قلنا: ابلو  ملكها,

أنه ال  بعد إسالمها فقد مر يف البيع : إذا أسلمت مستولدة الكافر أو استولد أمتهالثاين
سبيل إىل بيعها, وال جيرب على إعتاقها على الصحيح, لكن جتعل عند امرأة ثقة وكسبها له 

 (3).عتقت سلم رفعت احليلولة, وإن ماتتونفقتها عليه. فإن أ

 .؟وقد تقدم اخلالف يف أنه هل له تزوجيها

 حبضانة ولدها (5)(أحق)قال أبو إسحاق املروزي: وهي  إذا قلنا: جيوز تزويج املستولدة,
أن يفتنه عن دينه فال إىل أن يتزوج, فيصري األب أحق هبا إال أن يكون الولد مميزا أو يخاف 

 (3)يرتك عنده.

كما  (1)(مسلم)والذي عليه اجلمهور أنه ال حضانة لكافر على  (7)/رمحه هللا: قال النووي
 (1)فال حضانة لألب هنا. مرَّ يف احلضانة

  

                                 
 ."يبقى" واملثبت من )و( موافق ما يف العزيز( ط( يف )(9
 .أي: يف امللك( (0
 .(93/519) (, العزيز شرح الوجيز للرافعي1/313) ينظر التهذيب للبغوي( (3
 .(93/519) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي( (3
 ( يف )و( أخص.(5
 .(90/393) (, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/519) ينظر العزيز شرح الوجيز للرافعي( (3
 ./أ(955)( (7
 ." واملثبت من )ط( موافق ما يف الروضةمسلمة"( يف )و( (1
 .(90/393) ينظر روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي( (1
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ثبت النسب وال حد وال بد إذا أولد جارية ابنه احلر ال يأن الع : يف فتاوى القفالالثالث
حيتمل أن ينبين ثبوت االستيالد على اخلالف يف أنه  إذا أولد جارية ابنه ن املكاتبأاستيالد, و 

 (9)إذا أولد جارية نفسه هل يثبت االستيالد؟.
فإن أولدها فال نسب وال استيالد  ية بيت املال حيد,أن من وطء جار  : فيها أيضاالرابع

  (0)يف بيت املال. فاففقري والغين؛ ألنه ال جيب االعسواء ال
 ., محدا يوايف نعمه ويكافئ مزيده]وهللا أعلم ابلصواب, واحلمد هلل رب العاملني
 .وصلى هللا على سيدان دمحم وآله وصحبه وسلم

وكان الفراغ من تعليقه يوم األحد الثالث والعشرين  ,آبئاملوإىل هللا املرجع و  مت الكتاب
  (3).[حسبنا هللا ونعم الوكيل ,ول من سنة ثالث وستني ومثامنائةمن شهر ربيع األ

تسليما   وآله وصحبه وسلمجنز اجلزء املبارك حبمد هللا وعونه, وصلى هللا على سيدان دمحم )
 (5)/ (3)(كثريا.

 
  

                                 
 .(90/393) (, روضة الطالبني وعمدة املفتني للنووي93/510) يز للرافعيينظر العزيز شرح الوج( (9
 .ينظر املصدرين السابقني( (0
 ( سقط يف )ط(.(3
 ( سقط يف )و(.(3
 ./ب(955)( (5
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م, دار الكتب العلمية, بريوت 9111 -هـ 9391عيون السود, الطبعة األوىل, ابسل 

 لبنان. –
بن عاصم النمري االستذكار, أليب عمر يوسف بن عبد هللا بن دمحم بن عبد الرب  -3

هـ(, حتقيق: سامل دمحم عطا, دمحم علي معوض, الطبعة األوىل, 333القرطيب )املتوىف: 
 بريوت. –دار الكتب العلمية م, 0222 – ه9309

أسىن املطالب يف شرح روض الطالب, زكراي بن دمحم بن زكراي األنصاري, زين الدين  -7
 لناشر: دار الكتاب اإلسالمي.أليب حيىي السنيكي, ومعه حاشية الرملي الكبري, ا

اإلشراف على نكت مسائل اخلالف للقاضي أليب دمحم عبد الوهاب بن علي بن نصر  -1
م, 9111 -هـ 9302البغدادي املالكي, حتقيق: احلبيب بن طاهر, الطبعة األوىل, 

 لبنان.-دار ابن حزم, بريوت



 جواهر البحرية في شرح الوسيط للقمولي الشافعي

 - 323 - 
 

أمحد بن حجر  اإلصابة يف متييز الصحابة, أليب الفضل أمحد بن علي بن دمحم بن -1
 - معوض, الطبعة: األوىل العسقالين,حتقيق: عادل أمحد عبد املوجود وعلى دمحم

 بريوت. –هـ, دار الكتب العلمية 9395
اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع, مشس الدين, دمحم بن أمحد اخلطيب الشربيين  -92

 بريوت. –الشافعي, حتقيق مكتب البحوث والدراسات, دار الفكر 
افعي أليب عبد هللا دمحم بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد األم, للش -99

م, دار 9112هـ/9392املطلب بن عبد مناف املطليب القرشي املكي, سنة النشر: 
 بريوت. –املعرفة 

اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف, لعالء الدين أليب احلسن علي بن سليمان  -90
 لي, الناشر: دار إحياء الرتاث العريب.املرداوي الدمشقي الصاحلي احلنب

األوسط من السنن واإلمجاع واالختالف, أليب بكر دمحم بن إبراهيم بن املنذر  -93
 ه. 9339النيسألبريي, حتقيق: خالد إبراهيم السيد, الطبعة الثانية, 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق, لزين الدين بن إبراهيم بن دمحم, املعروف اببن جنيم  -93
ي ويف آخره: تكملة البحر الرائق حملمد بن حسني بن علي الطوري احلنفي املصر 

 القادري, وابحلاشية: منحة اخلالق البن عابدين, الناشر: دار الكتاب اإلسالمي.
البحر احمليط يف أصول الفقه, أليب عبد هللا بدر الدين دمحم بن عبد هللا بن هبادر  -95

 , الناشر: دار الكتيب.م9113 -هـ 9393الزركشي, الطبعة األوىل, 
حبر املذهب يف فروع مذهب اإلمام الشافعي للروايين, أليب احملاسن عبدالواحد بن  -93

: أمحد عزو عناية الدمشقي, الطبعة األوىل  , حققه وعلق عليه إمساعيل الروايين
 لبنان. -ه, دار إحياء الرتاث العريب بريوت9303
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د دمحم بن أمحد بن دمحم بن أمحد بن رشد القرطيب بداية اجملتهد وهناية املقتصد, أليب الولي -97
م, دار 0223 -هـ 9305هـ( سنة الطبع: 515الشهري اببن رشد احلفيد )املتوىف: 

 القاهرة. –احلديث 
  .البداية والنهاية, أليب الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي البصري مث الدمشقي -91
 ة, بتحقيق: أمحد البالدي.البسيط رسالة دكتوراة  يف اجلامعة اإلسالمي -91
البناية شرح اهلداية, أليب دمحم حممود بن أمحد بن موسى بن أمحد بن حسني الغيتاىب  -02

 -م ,دار الكتب العلمية 0222 -هـ 9302, الطبعة األوىل, احلنفى بدر الدين العيىن
 بريوت, لبنان.

سامل العمراين  البيان يف مذهب اإلمام الشافعي, أليب احلسني حيىي بن أيب اخلري بن -09
م,  دار 0222 -هـ9309 النوري, الطبعة األوىل, اليمين الشافعي, حتقيق: قاسم دمحم

 جدة –املنهاج 
اتج العروس من جواهر القاموس, حملّمد بن حمّمد بن عبد الرزّاق احلسيين, أليب  -00

 الفيض, امللّقب مبرتضى, الزَّبيدي, حتقيق جمموعة من حتقيقني, دار اهلداية.
خ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم, لشمس الدين أبو عبد هللا دمحم بن أمحد بن اتري  -03

هـ 9393الطبعة: الثانية, عثمان بن قَامْياز الذهيب, حتقيق:عمر عبد السالم التدمري, 
 م, دار الكتاب العريب, بريوت.9113 -

يب عبد هللا, دائرة التاريخ الكبري, حملمد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية البخاري, أل -03
 الدكن. –املعارف العثمانية, حيدر آابد 

اتريخ بغداد, لأليب بكر أمحد بن علي بن اثبت بن أمحد بن مهدي اخلطيب  -05
م, 0220 -هـ 9300ف, الطبعة األوىل, البغدادي, حتقيق: الدكتور بشار عواد معرو 

 بريوت. –دار الغرب اإلسالمي 
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يق: احلسن بن هبة هللا املعروف اببن عساكر,حتقاتريخ دمشق, أليب القاسم علي بن  -03
 م, دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.9115 -هـ 9395عمرو بن غرامة العمروي, 

, عثمان بن علي بن  -07 ِّّ ْليبِّ تبيني احلقائق تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق مع حاشية الشِّّ
الدين أمحد بن دمحم بن حمجن البارعي, فخر الدين الزيلعي احلنفي, واحلاشية: شهاب 

ُّ, الطبعة األوىل, أمحد بن يونس بن إمساعيل بن يونس ال ْليبِّ هـ, املطبعة 9393شِّّ
 بوالق, القاهرة. -الكربى األمريية 

تتمة اإلابنة أليب سعيد عبدالرمحن بن مأمون املتويل,مكتبة املخطوطات ابجلامعة  -01
من مكتبة أمحد الثالث _  مصور (,5101االسالمية ابملدينة املنورة,خمطوط رقم)

 إسطنبول.
حتفة احملتاج يف شرح املنهاج, ألمحد بن دمحم بن علي بن حجر اهليتمي, مراجعة  -01

م, املكتبة التجارية 9113 -هـ 9357جلنة من العلماء, سنة الطبع وتصححيح: 
 الكربى مبصر لصاحبها مصطفى دمحم.

هـ(,ضبطه 193اين )املتوىف: التعريفات, لعلي بن دمحم بن علي الزين الشريف اجلرج -32
م, دار 9113-هـ 9323وصححه مجاعة من العلماء إبشراف الناشر, الطبعة: األوىل 

 لبنان–الكتب العلمية بريوت 
التعليقة الكربى للقاضي أيب الطربي الطربي من بداية كتاب العتق إىل آخر التعليقة  -39

 سالمية. رسالة دكتوراة, حتقيق: إسحاق إبراهيم إسحاق, للجامعة اال
التعليقة الكربى للقاضي أيب الطيب الطربي, من بداية كتاب الوصااي اىل هناية كتاب  -30

 اجلامعة اإلسالمية. -خمتصر قسم الصدقات, حتقيق: دايرا سياك, رسالة ماجستري
التلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري, أليب الفضل أمحد بن علي بن دمحم  -33

سقالين, حتقيق: أليب عاصم حسن بن عباس بن قطب, الطبعة بن أمحد بن حجر الع
 مصر. –م, مؤسسة قرطبة 9115هـ/9393األوىل, 
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ثعليب البغدادي التلقني يف الفقة املالكي, أليب دمحم عبد الوهاب بن علي بن نصر ال -33
-هـ9305يب أويس دمحم بو خبزة احلسين التطواين, الطبعة األوىل أاملالكي, حتقيق: 

 ر الكتب العلمية.م, دا0223
التنبية يف الفقه الشافعي: أليب اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشريازي, عامل  -35

 الكتب.
هتذيب األمساء واللغات, أليب زكراي حميي الدين حيىي بن شرف النووي, عنيت بنشره  -33

وتصحيحه والتعليق عليه ومقابلة أصوله: شركة العلماء مبساعدة إدارة الطباعة 
 لبنان. –دار الكتب العلمية, بريوت املنريية,

دمحم عوض, الطبعة األوىل,  هتذيب اللغة, حملمد بن أمحد بن األزهري اهلروي, حتقيق: -37
 بريوت . -م, دار إحياء الرتاث العريب 0229

التهذيب يف فقه اإلمام الشافعي, أيب دمحم احلسني بن مسعود بن دمحم بن الفراء البغوي,  -31
د عبداملوجود والشيخ: علي دمحم معوض, الطبعة األوىل حتقيق: الشيخ: عادل أمح

 لبنان. –دار الكتب العلمية بريوت  م,9117 -ه 9391
َرمِّّي املصري الشافعي, -31  حاشية البجريمي على اخلطيب, سليمان بن دمحم بن عمر البحَجيـْ
حاشية البجريمي على شرح املنهج )منهج الطالب اختصره زكراي األنصاري من منهاج  -32

ّي الط َرمِّ البني للنووي مث شرحه يف شرح منهج الطالب( سليمان بن دمحم بن عمر البحَجيـْ
 م, مطبعة احلليب.9152 -هـ 9331املصري الشافعي, اتريخ النشر 

حاشية اجلمل على شرح املنهج )منهج الطالب اختصره زكراي األنصاري من منهاج  -39
مان بن عمر بن منصور الطالبني للنووي مث شرحه يف شرح منهج الطالب(, لسلي

 العجيلي األزهري, املعروف ابجلمل, دار الفكر.
حاشية الدسوقي على الشرح الكبري, حملمد بن أمحد بن عرفة الدسوقي املالكي, الشرح  -30

 الكبري للشيخ أمحد الدردير على خمتصر خليل, دار الفكر.
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, أليب احلسن احلاوي  الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي وهو شرح خمتصر املزين -33
علي بن دمحم بن دمحم بن حبيب البصري البغدادي, الشهري ابملاوردي, حتقيق: الشيخ 

-هـ 9391بد املوجود, الطبعة األوىل, الشيخ عادل أمحد ع -علي دمحم معوض 
 لبنان. –م, دار الكتب العلمية, بريوت 9111

بن أمحد بن إسحاق بن حلية األولياء وطبقات األصفياء, أليب نعيم أمحد بن عبد هللا  -33
جبوار  -م,  السعادة 9173 -هـ 9313موسى بن مهران األصبهاين, سنة الطبع 

 حمافظة مصر.
اخلالصة )خالصة املختصر ونقاوة املعتصر(, أليب حامد دمحم بن دمحم بن دمحم الغزايل,  -35

م, دار املنهاج 0227-ه9301دراسة وحتقيق: أجمد رشيد دمحم علي, الطبعة األوىل, 
 دة.ج–

دقائق أويل النهى لشرح املنتهى املعروف بشرح منتهى اإلرادات, ملنصور بن يونس بن   -33
 -هـ 9393صالح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى احلنبلى, الطبعة األوىل, 

 , عامل الكتب.9113
الذخرية,أليب العباس شهاب الدين أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن املالكي الشهري  -37

م, دار الغرب 9113من حتقيقني, الطبعة األوىل, يق: جمموعة ابلقرايف, حتق
 بريوت. -اإلسالمي

الرسالة, للشافعي أليب عبد هللا دمحم بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد  -31
املطلب بن عبد مناف املطليب القرشي املكي, حتقيق: أمحد شاكر, الطبعة األوىل, 

 ليب, مصر.م, الناشر: مكتبه احل9132هـ/9351
روضة الطالبني, أليب زكراي حميي الدين حيىي بن شرف النووي,حتقيق: زهري الشاويش,  -31

 عمان. -دمشق -م, املكتب اإلسالمي, بريوت9119هـ / 9390الطبعة الثالثة, 
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, أليب منصور,  , حملمد بن أمحد بن األزهري اهلروي الزاهر يف غريب ألفاظ الشافعي -52
 لسعدين, دار الطالئع.مسعد عبد احلميد ا حتقيق:

 أليب بكر األنباري, حتقيق د. حامت صاحل الضامن الزاهر يف معاين كلمات الناس, -59
 لبنان. –م, مؤسسة الرسالة, بريوت 9110 –ه 9390الطبعة األوىل 

سري أعالم النبالء,  لشمس الدين أليب عبد هللا دمحم بن أمحد بن عثمان بن قَامْياز  -50
ن حتقيقني إبشراف الشيخ شعيب األرانؤوط, الطبعة الثالثة الذهيب, حتقيق: جمموعة م

 لبنان. –م, مؤسسة الرسالة بروت 9115هـ / 9325, 
الشامل يف فروع الشافعية, أليب نصر عبدالسيد دمحم بن عبدالواحد ابن الصباغ, رسالة  -53

 ه.9332دكتوراة يف اجلامعة اإلسالمية, بتحقيق الطالب: بدر بن عيد العتييب, عام 
ذرات الذهب يف أخبار من ذهب, لعبد احلي بن أمحد بن دمحم ابن العماد الَعكري ش -53

احلنبلي, حتقيق: حممود األرانؤوط, خرج أحاديثه: عبد القادر األرانؤوط, الطبعة: 
 بريوت. –دار ابن كثري, دمشق  م,9113 -هـ 9323األوىل, 

 الرافعي القزويين, الشرح الكبري )فتح العزيز بشرح الوجيز(, لعبد الكرمي بن دمحم -55
حتقيق:الشيخ علي دمحم معوض, الشيخ عادل أمحد عبداملوجود, الطبعة األوىل 

 بريوت. -م, دار الكتب العلمية9117-ه9397
شرح الكوكب املنري, تقي الدين أليب البقاء دمحم بن أمحد بن عبد العزيز بن علي  -53

د, الطبعة الثانية حيلي ونزيه محاالفتوحي املعروف اببن النجار احلنبلي, حتقيق دمحم الز 
 السعودية. -مـ, مكتبة العبيكان9117 -هـ 9391

شرح تنقيح الفصول, أليب العباس شهاب الدين أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن  -57
 -هـ 9313الرؤوف سعد, الطبعة األوىل, املالكي الشهري ابلقرايف, حتقيق: طه عبد 

 م, شركة الطباعة الفنية املتحدة.9173
رح شذور الذهب يف معرفة كالم العرب, لعبد هللا بن يوسف بن أمحد بن عبد هللا ش -51

ابن يوسف, أليب دمحم, مجال الدين, ابن هشام,حتقيق: عبد الغين الدقر, الناشر: 
 سوراي. –الشركة املتحدة للتوزيع 
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شرح خمتصر الروضة, سليمان بن عبد القوي بن الكرمي الطويف, حتقيق : عبد هللا بن  -51
 بريوت. –م, مؤسسة الرسالة 9117هـ / 9327سن الرتكي, الطبعةاألوىل , بد احملع

شرح خمتصر خليل, حملمد بن عبد هللا اخلرشي املالكي أليب عبد هللا, دار الفكر  -32
 بريوت. –للطباعة 

الصحاح,أليب نصر إمساعيل بن محاد اجلوهري, حتقيق: أمحد عبد الغفور عطار,  -39
 بريوت. –دار العلم للماليني    هـ 9327الطبعة الرابعة 

طبقات الشافعية الكربى, لتاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي, حتقيق: د.  -30
هـ, هجر 9393حممود دمحم الطناحي د. عبد الفتاح دمحم احللو, الطبعة: الثانية, 

 للطباعة والنشر والتوزيع.
دمحم بن عمر األسدي , البن قاضي شهبة أيب بكر بن أمحد بن  طبقات الشافعية -33

ه, 9327العليم خان, الطبعة األوىل, : د. احلافظ عبد  , حتقيق الشهيب الدمشقي
 بريوت. –عامل الكتب 

طبقات الشافعيني, أليب الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي البصري مث  -33
هم دمحم عزب, اتريخ الطبعة: الدمشقي, حتقيق: د أمحد عمر هاشم, د دمحم زين

 م, مكتبة الثقافة الدينية.9113 -ـ ه9393
الطبقات الكربى, أليب عبد هللا دمحم بن سعد بن منيع اهلامشي ابلوالء, البصري,  -35

م, دار 9131إحسان عباس, الطبعة األوىل, البغدادي املعروف اببن سعد, حتقيق: 
 بريوت. –صادر 

لدين النسفي, طلبة الطلبة, لعمر بن دمحم بن أمحد بن إمساعيل, أليب حفص, جنم ا -33
 الناشر: املطبعة العامرة, مكتبة املثىن ببغدادـ.

العرب يف خرب من غرب, مشس الدين أبو عبد هللا دمحم بن أمحد بن عثمان بن قَامْياز  -37
 -الذهيب, حتقيق: أبو هاجر دمحم السعيد بن بسيوين زغلول, دار الكتب العلمية 

 بريوت
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دمحم بن احلسني بن دمحم بن خلف ابن  العدة يف أصول الفقه, القاضي أليب يعلى , -31
املباركي, الطبعة : الفراء,حققه وعلق عليه وخرج نصه : د أمحد بن علي بن سري 

 م, بدون انشر.9112 -هـ 9392الثانية 
العناية شرح اهلداية, حملمد بن دمحم بن حممود, أكمل الدين أليب عبد هللا ابن الشيخ  -31

 رومي البابريت, دار الفكر.مشس الدين ابن الشيخ مجال الدين ال
الغرر البهية يف شرح البهجة الوردية, زكراي بن دمحم بن أمحد بن زكراي األنصاري, زين  -72

 الدين أليب حيىي السنيكي , الناشر املطبعة امليمنية.
فتح الوهاب بشرح منهج الطالب )هو شرح للمؤلف على كتابه هو منهج الطالب  -79

للنووي( لزكراي بن دمحم بن أمحد بن زكراي األنصاري,  الذي اختصره  من منهاج الطالبني
م, دار الفكر للطباعة 9113هـ/9393زين الدين أليب حيىي السنيكي, الطبعة 

 والنشر.
هـ(, 197القاموس احمليط, جملد الدين أليب طاهر دمحم بن يعقوب الفريوزآابدى )املتوىف:  -70

نعيم العرقسوسي, الطبعة  حتقيق: مكتب الرتاث يف مؤسسة الرسالة إبشراف دمحم
 –م, مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع, بريوت 0225 –ه 9303الثامنة, 

 لبنان.
كفاية األخيار يف حل غاية األختصار, لأليب بكر بن دمحم بن عبد املؤمن بن حريز بن  -73

معلى احلسيين احلصين, تقي الدين الشافعي, حتقيق: علي عبد احلميد بلطجي ودمحم 
 دمشق. –دار اخلري  م,9113سليمان, الطبعة األوىل سنة  يبوه

كفاية النبيه شرح التنبيه, أليب العباس جنم الدين أمحد بن دمحم بن الرفعة, حتقيق: جمدي  -73
 بريوت.  –, دار الكتب العلمية 0221ابسلوم, سنة الطباعة 

ي, حتقيق: الكليات, أليوب بن موسى احلسيين القرميي الكفوي, أليب البقاء احلنف -75
 بريوت. –دمحم املصري, مؤسسة الرسالة  -عدانن درويش 

لسان العرب, حملمد بن مكرم بن على, أليب الفضل, مجال الدين ابن منظور  -73
 بريوت. –ه, دار صادر 9393 -األنصاري الرويفعى اإلفريقى, الطبعة الثالثة 
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عة ازي, الطباللمع يف أصول الفقه, أليب اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشري  -77
 دار الكتب العلمية. ه,9303 -م 0223الطبعة الثانية 

املبدع يف شرح املقنع, إلبراهيم بن دمحم بن عبد هللا بن دمحم ابن مفلح, أليب إسحاق,  -71
م, دار الكتب 9117 -هـ 9391, الطبعة األوىل, هـ(113برهان الدين )املتوىف: 

 لبنان. –العلمية, بريوت 
, بدون طبعة  أمحد بن أيب سهل مشس األئمة السرخسي , حملمد بن املبسوط -71

 بريوت. –م , دار املعرفة 9113 - هـ9393سنة
جممل اللغة, أمحد بن فارس بن زكرايء القزويين الرازي, أليب احلسني, دراسة وحتقيق:  -12

 –م, مؤسسة الرسالة 9113 -هـ 9323 -سن سلطان, الطبعة الثانية زهري عبد احمل
 بريوت.

رح املهذب ))مع تكملة السبكي واملطيعي(( : أليب زكراي حميي الدين حيىي اجملموع ش -19
 هـ(, الناشر: دار الفكر.373بن شرف النووي )املتوىف: 

احملصول, أليب عبد هللا دمحم بن عمر بن احلسن بن احلسني التيمي الرازي امللقب بفخر  -10
 الرسالة. الدين الرازي, حتقيق: الدكتور طه جابر فياض العلواين, مؤسسة

احملكم واحمليط األعظم, أليب احلسن علي بن إمساعيل بن سيده املرسي, حتقيق: عبد  -13
 بريوت. –م,  دار الكتب العلمية 022 -هـ 9309ميد هنداوي, الطبعة األوىل, احل

احمليط الربهاين يف الفقه النعماين فقه اإلمام أيب حنيفة هنع هللا يضر, أليب املعايل برهان الدين  -13
ود بن أمحد بن عبد العزيز بن عمر بن َمازََة البخاري احلنفي, حتقيق: عبد الكرمي حمم
 –م, دار الكتب العلمية, بريوت 0223 -هـ 9303امي اجلندي, الطبعة األوىل, س

 لبنان.
خمتار الصحاح, زين الدين أليب عبد هللا دمحم بن أيب بكر بن عبد القادر احلنفي  -15

م, املكتبة 9111هـ / 9302دمحم, الطبعة اخلامسة, الرازي, حتقيق: يوسف الشيخ 
 صيدا. –الدار النموذجية, بريوت  -العصرية 
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خمتصر املزين )مطبوع ملحقا ابألم للشافعي(,  إمساعيل بن حيىي بن إمساعيل, أليب  -13
 –م, دار املعرفة 9112هـ/9392هـ(, سنة النشر: 033إبراهيم املزين )املتوىف: 

 بريوت.
املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري, ألمحد بن دمحم بن علي الفيومي مث احلموي,  -17

 بريوت –املكتبة العلمية 
, فرح دلدوم:  , حتقيق , للقاضي ابن الرفعة املطلب العايل بتحقيق يف شرح الوسيط -11

 رسالة علمية يف اجلامعة اإلسالمية.
رسالة علمية ابجلامعة  , الرفعة للقاضي ابن , املطلب العايل شرح الوسيط للغزايل -11

 .دمحم شريف:  حتقيق , سالميةاإل
رسالة علمية ابجلامعة  , للقاضي ابن الرفعة , املطلب العايل شرح الوسيط للغزايل -12

 .عبد اإلله الطاهر:  حتقيق , سالميةاإل
املطلع على ألفاظ املقنع, دمحم بن أيب الفتح بن أيب الفضل البعلي, أليب عبد هللا,  -19

 -هـ 9303يب, الطبعة األوىل : حممود األرانؤوط وايسني حممود اخلط قيقحت
 م, مكتبة السوادي للتوزيع.0223

هـ(, 9303معجم اللغة العربية املعاصرة, د: أمحد خمتار عبد احلميد عمر )املتوىف:  -10
 م, عامل الكتب.0221 –ه 9301الطبعة األوىل, 

رة )إبراهيم مصطفى / أمحد الزايت / حامد املعجم الوسيط, جممع اللغة العربية ابلقاه -13
 عبد القادر / دمحم النجار(, الناشر: دار الدعوة.

هـ 9321ادق قنييب, الطبعة الثانية, حامد ص -معجم لغة الفقهاء, دمحم رواس قلعجي  -13
 م, دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع.9111 -

ور الغزايل الطوسي,حتقيق: الدكت معيار العلم يف فن املنطق, أليب حامد دمحم بن دمحم -15
 م, دار املعارف, مصر.9139سليمان دنيا, سنة النشر: 

مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج,  امشس الدين دمحم بن أمحد اخلطيب  -13
م, دار الكتب العلمية, 9113 -هـ 9395الشربيين الشافعي, الطبعة األوىل سنة 

 بريوت.
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الدين عبد هللا بن أمحد بن دمحم بن قدامة اجلماعيلي املقدسي مث  املغين, أليب دمحم موفق -17
 م, مكتبة القاهرة.9131 -هـ 9311الدمشقي احلنبلي, 

مقاييس اللغة ألمحد بن فارس بن زكرايء القزويين الرازي, أليب احلسني, حتقيق: عبد  -11
 م, دار الفكر, بريوت.9171 -هـ 9311السالم دمحم هارون, 

 أليب عبد هللا بدر الدين دمحم بن عبد هللا بن هبادر الزركشي, اعد الفقهية,املنثور يف القو  -11
 م, وزارة األوقاف الكويتية.9115 –ه 9325الطبعة الثانية 

منهاج الطالبني وعمدة املفتني, للنووي, ومعه سلم املتعلم احملتاج على معرفة رموز  -922
املنهاج ألمحد بن أيب بكر  املنهاج ألمحد ميقري األهدل, واالبتهاج يف بيان اصطالح

, 93031-بن مسيط العلوي احلضرمي, عين به: دمحم دمحم طاهر شعبان, الطبعة األوىل 
 جدة.–دار املنهاج 

بعد الوايف, ليوسف بن تغري بردي بن عبد هللا الظاهري  املنهل الصايف واملستويف -929
 احلنفي, أبو احملاسن, بتحقيق: دكتور دمحم دمحم أمني.

 سحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشريازي,إفقة اإلمام الشافعي, لأليب ب يف املهذ -920
 دار الكتب العلمية.

املهمات يف شرح الروضة والرافعي, جلمال الدين عبدالرمحن اإلسنوي, اعتىن به: أبو  -923
 بريوت. –ه, دار ابن حزم 9339-الفضل الدمياطي, الطبعة األوىل 

الدين أليب عبد هللا دمحم بن دمحم بن عبد  مواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليل, لشمس -923
هـ 9390الرمحن الطرابلسي املغريب, املعروف ابحلطاب الرُّعيين املالكي, الطبعة الثالثة, 

 م, دار الفكر.9110 -
هناية احملتاج إىل شرح املنهاج, لشمس الدين دمحم بن أيب العباس أمحد بن محزة شهاب  -925

 دار الفكر, بريوت. م,9113هـ/9323 -الدين الرملي, ط أخرية 
هناية املطلب يف دراية املذهب, لعبد امللك بن عبد هللا بن يوسف بن دمحم اجلويين,  -923

أليب املعايل, ركن الدين, امللقب إبمام احلرمني, حققه وصنع فهارسه: أ. د/ عبد 
 جدة.-م,  دار املنهاج0227-هـ9301العظيم حممود الّديب, الطبعة: األوىل, 
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حتقيق: أمحد  وفيات, لصالح الدين خليل بن أيبك بن عبد هللا الصفدي,الوايف ابل -927
 –م, دار إحياء الرتاث 0222 –ه 9302األرانؤوط وتركي مصطفى, سنة النشر: 

 بريوت.
الوجيز يف الفقه الشافعي, أليب حامد الغزايل, حتقيق: علي معوض, عادل عبداملوجود,  -921

 ن أيب األرقم.دار األرقم ب م,9117-ه9391الطبعة األوىل 
الوسيط يف املذهب, لأليب حامد دمحم بن دمحم الغزايل الطوسي, حتقيق: أمحد حممود  -921

 القاهرة. –, دار السالم ه9397إبراهيم , دمحم دمحم اتمر, الطبعة األوىل, 
وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان, لأليب العباس مشس الدين أمحد بن دمحم بن إبراهيم  -992

 –خلكان الربمكي اإلربلي, حتقيق: إحسان عباس, دار صادر  بن أيب بكر ابن
 بريوت.
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